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Húsvéti meglepetés: jöhetnek a képzettség nélküli tanárok 
 

Drasztikusan romolhatnak a tanulási és magatartási zavarral küzdő gyerekek esélyei, 

jogszerűvé tennék a képesítés nélküli tanárok foglalkoztatását, és a pedagógusokat arra 

kényszerítenék, hogy gyógypedagógusi munkát is végezzenek. Fű alatt újabb jogszabály 

készül. 
 

„Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló előterjesztés 

tervezet” című salátatörvényt az Emmi április 13-án adta ki ötnapos „társadalmi 

egyeztetésre”, a húsvéti időszakban pedig nem valószínű, hogy a pedagógusok, a szakértők 

túl sok javaslatot küldtek be. Pedig a benyújtott törvénymódosítás komoly változásokat ír le a 

közoktatásban. 

Megszüntetné például annak a lehetőségét, hogy a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő (BTM) diákokat – ide tartoznak a diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás 

tanulók is a nevelési tanácsadó javaslatára fel lehessen menteni az érdemjegyekkel való 

osztályzás alól. Ez mintegy 100 ezer diákot érint hátrányosan. 

A tervezet azt is előírná, hogy a jövőben nemcsak gyógypedagógus oktathatna bizonyos 

tantárgyakat az enyhén, illetve középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulóknak. Ez azt jelenti, 

hogy az erre nem felkészített tanároknak kellene ezt a feladatot is ellátni. 

És unortodox módon oldanák meg a pedagógushiányt is: az ország bizonyos régióiban, illetve 

meghatározott szakmai területeken pedagógus végzettség nélkül is lehetne tanítani. 

A Civil Közoktatás Platform (CKP) szerint a tervezet e két utóbbi javaslata egyfajta 

beismerése annak, hogy a pedagógus-életpályamodell ellenére, tömegesen nem tudják 



betölteni a pedagógus, gyógypedagógus álláshelyeket. Továbbá az is kiolvasható belőle, hogy 

a központosítás nem tudja betölteni azt a funkcióját (sem), hogy kezelje a szakemberhiányt, 

kiegyenlítse a tankerületen belül a humán erőforrásokat. (A tanterületeket többek között 

éppen ezzel a céllal hozták létre.) 

A tervezet életbe lépése után az iskolának már nem kell figyelembe venni a tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulók egyéni szükségleteit, emiatt pedig tovább növekedett a tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulók száma. Az a téves szemléletet olvasható ki továbbá e 

passzusból, hogy a gyermekek értékelés alóli (részleges) felmentése kibújás a felelősség alól, 

és ha sokat gyakorol a gyerek, majd megtanul írni, olvasni, számolni; miközben az igazság az, 

hogy a felmentés a frusztráció kiiktatásával éppen hogy a motivációt, a lehetséges maximális 

fejlődés elérését támogatja. E gyermekek fejlesztéséhez speciális felkészültségre van szükség, 

nem az elégtelenek „begyűjtésére”. 

 
forrás: http://hvg.hu/itthon/20170418_Husveti_meglepetes_johetnek_a_kepzettseg_nelkuli_tanarok 

 

 

 

 

A Párbeszéd közleménye (2. rész) 
 
  Méltányos ápolási díjat! 

 

    A Párbeszéd szerint felháborító, hogy a szülők nem maguk dönthetnek ápolásra szoruló 

gyermekük sorsáról, hanem a kormány belekényszeríti őket, hogy állami intézménybe adják 

őket, ahol már jóval több pénzt fordítanak a gyermek gondozására, mint amennyit ápolási 

díjként hajlandóak voltak előtte a szülőnek adni. Ez a gyakorlat ellentétben áll minden 

civilizált ország gyakorlatával, beleértve például a Magyarországnál alacsonyabb gazdasági 

fejlettségű Romániát is.  

 

A Párbeszéd Magyarországért követeli a kormánytól , hogy ismerje el munkának a súlyosan 

fogyatékos, ápolásra szoruló gyermekek otthoni ápolását munkaként, az ápolási díj pedig érje 

el legalább a minimálbért! 

 

Párbeszéd Magyarországért  

     Kiadó: Párbeszéd 

 
forrás: http://os.mti.hu/hirek/126013/a_parbeszed_kozlemenye-2_resz 

 

 

 

 

Albínóknak és szőrös hónaljúaknak is rendeznek szépségversenyt 

A szépség mindig különleges, sosem átlagos. Ezért is rendezték meg a napokban 

Budapesten a kerekesszékes nők szépségversenyét, és ezért van számos példa a világban 

sokszor furcsa, de olykor lélekemelő megmérettetésekre. 

 

 

 



 

 
Albínók 

Tavaly rendezte meg a Kenyai Albínók Társasága a világ első albínó-

szépségversenyét – férfiaknak és nőknek. Ezt a születési 

rendellenességet a melanin nevű anyag hiánya idézi elő, amitől a bőr 

nagyon világos, fényérzékeny, a szem pirosas, a haj pedig fehér vagy 

világosvörös lesz 

 
 
Afrikában az albínókat kiközösítik és terrorizálják. A sámánok például több ezer dollárt is 

fizetnek az albínók holttestéért, mert sokan varázserőt tulajdonítanak a testrészeikből készült 

főzeteknek. 

Holokauszttúlélők 

A 83 éves Rita Berkowitz nyerte a Miss Holocaust Survivor elnevezésű szépségversenyt, amit 

tavaly rendeztek meg Izraelben, és erősen megosztotta a közel-keleti országot. Jelenleg 

kétszázezer holokauszttúlélő van Izraelben, közülük 14-en kerültek a döntőbe. 

 
Sokak szerint a holokauszt emlékét gyalázta meg a verseny 

 

 



 

 
 

 

– Nekem jutott az a kiváltság, hogy megmutassam a világnak: noha Hitler el akart minket 

pusztítani, itt vagyunk és élünk. Élvezem ezt a helyzetet – nyilatkozta például a verseny 

második helyezettje. 

Aknaáldozatok 

Az afrikai Angolában tartják a bolygó egyik legbizarrabb szépségversenyét. Az ország földje 

alatt taposóaknák milliói rejtőznek a korábbi polgárháború idejéből, ezektől évente több ezren 

halnak meg vagy válnak nyomorékká. A túlélők közül választják meg évről évre a legszebb 

hölgyet a Miss Landmine – azaz Miss Taposóakna – versenyen, akinek egy vagy mindkét 

lába hiányzik. 

 

 

 
 

 
Szőrös hónaljúak 

Kínában (Ázsiában) egészen más a nőideál, mint Európában. A természetesség híveként a 

férfiak általában szeretik a (nemi) szőrzettel rendelkező hölgyeket, de csak ha igényesen 

ápolják, nyírják azt. A legnépszerűbb kínai közösségi oldalon ezért hirdettek hónaljszép-

ségversenyt, amin fotókkal lehetett indulni. 

 

 

 



 

 

 

 
Kínában a férfiak kedvelik az ízléses hónaljszőrzetet 

 

 

– A női hónaljszőrzet lehet imádnivaló, érdekes, humoros, szexi, komoly, többletjelentést 

hordozó – nyilatkozta a verseny ötletgazdája, Csiao Jue. A képen a bronzérmes Miao Zsao 

látható. 

Bennszülöttek 

Már 43 éve rendezik meg a délkelet-ázsiai Pápua Új-Guineában a bennszülött hölgyek 

szépségversenyét. Az indulók közül sokan még mindig a dzsungel apró falvaiban élnek. A 

hagyományos viselet itt a fedetlen kebleket jelenti, így a nyugatias ruhák mellett ebben is meg 

kell jelenni. 

 



 

 

 

Az afrikai Nigerben praktikus okokból versenyeztetik hagyományos viseletben a fiatal 

férfiakat. A wodaabe törzsben a nők így választják ki jövendőbeli férjüket, a legszebb férfi 

pedig elnyerheti a legbájosabb és leggazdagabb nő kezét. A versenyzők hetekig gyakorolják a 

kecses járást, a táncot és a szép mosolyt. Tökéletes, fehér fogsor nélkül pedig esély sincs az 

indulásra. 

Túlsúlyosak 

Legalább nyolcvan kilót kell nyomnia azoknak a nőknek, akik Thaiföldön indulni akarnak a 

világ leghíresebb duciszépségversenyén. Miközben az európaiaknak általában karcsú, 

kislányos nők ugranak be a thai szó hallatán, a Miss Jumbo Queen arra hívja fel a figyelmet, 

hogy a teltebbek is lehetnek gyönyörűek. Továbbá a helyi vadvilágra is, főleg – nem 

véletlenül – az elefántokra. A győztes ugyanis egy évig viselheti az Elefántok Lánya kitüntető 

címet. 

 
 

Várandósak 

Egy szép nő terhesen is szép. Ezt bizonyítják az Egyesült Államokban megrendezett Miss Pre 

Labor Day nevű szépségversenyen készült fotók, amit egy kereskedelmi rádió szervezett. Az 

induló kismamáknak legalább hat hónapos terhesnek kell lenniük, és a saját fürdőruhájukban 

mutathatják meg vonalaikat. 

 
Minimum hat hónapos terhesen állhattak színpadra a versenyzők 



 

 

 

Kerekes székes szépségek 

 

 

 
 

 
Nálunk a múlt hétvégén tartották meg a kerekesszékesek nemzetközi szépségversenyét. Parti 

Angéla lett a királynő. Képünkre kattintva bővebben is olvashat a versenyről © Balázs Imola 

 
forrás: http://www.borsonline.hu/aktualis/albinoknak-es-szoros-honaljuaknak-is-rendeznek-

szepsegversenyt/130536 

 

 

 

 

Ferenc pápa vezette a keresztutat nagypénteken 
 
Egyháziak és világiak vitték a keresztet a világ számos térségének képviseletében a 

római Colosseumnál tartott keresztúton nagypéntek este, amelyet Ferenc pápa a mai 

világ “bűneit” felsoroló imával zárt le. 

 

Agostino Vallini bíboros, a pápa római helynöke vitte elsőként a keresztet a Via Crucis 

keresztútján. Ezt követően az egyes stációknál egy háromfős római család, egy kerekesszékes 

beteg ápolói kíséretében, majd egy Rómában tanuló lengyel egyetemista lány és egy olasz 

diáklány, ezután pedig Riminiből egy házaspár vette át a keresztet. 

Őket a további stációknál indiai, majd Burkina Fasóból és Kongóból érkezett szerzetesnők, 

Egyiptomból, továbbá Portugáliából jött világiak követték, majd egy kolumbiai és egy francia 

család vitte a keresztet. A tizenkettedik stációnál egy kínai fiatalember és egy kínai lány, a 



tizenharmadiknál szentföldi szerzetesek, egy pap Argentínából, egy pedig Izraelből, majd az 

utolsó stációnál ismét Agostino Vallini bíboros. 

A Colosseum előtti tér teljesen megtelt a Via Crucist követő tömeggel. Ferenc pápa a 

Colosseummal szemközti Palatinus-domb teraszáról követte a stációkat, amelyek ott értek 

véget. 

 

 
 

Vatikánváros, 2017. április 14. 

Ferenc pápa (k) nagypénteki igeliturgiát tart a vatikáni Szent Péter-bazilikában 2017. április 14-én. 

(MTI/EPA/Alessandro Di Meo) 

 

 
A tizennégy állomáson elhangzott meditációk megírását az idén a pápa Anne-Marie Pelletier 

francia biblikus teológusra bízta. Ő az ötödik nő, aki a Colosseumnál elhangzó szöveget írta. 

Anne-Marie Pelletier elmondta, hogy a meditációk szövegében a mai világ fájdalmait akarta 

kifejezésre juttatni. 

A Via Crucis keresztútját páratlan biztonsági intézkedések kísérték. A Colosseumot és a vele 

szomszédos Forum Romanumot pénteken délután lezárták a turisták előtt. Az olasz főváros 

ókori központját, a Colosseum és a Circus Maximus közötti területet gyalogos övezetté 

változtatták, kitiltották a járműveket, a tömegközlekedési eszközöket és a motorokat is. A 

területet bombaszimatoló kutyákkal ellenőrizték, a turisták és hívők között civilbe öltözött 

biztonsági emberek vegyültek el. A Colosseum feletti légteret is lezárták, valamint az ókori 

amfiteátrumra néző római dombokat és utcai teraszokat, amelyekre tavaly még beengedték a 

zarándokok tömegét. 

A keresztúton részt vevő több ezer embert egyenként vizsgálták át a Colosseumot övező 

biztonsági kapuknál. A korábbi gyakorlattal ellentétben a hatósági erők most nem tartották 

magukat diszkréten távol a szertartás helyszínétől, hanem páncélos járművek és gépfegyveres 

katonák mintegy gyűrűbe fogták a tömeget. 

 

 



 

 

 
Vatikánváros, 2017. április 14. 

Ferenc pápa a földön fekve imádkozik nagypénteki igeliturgiáján a vatikáni Szent Péter-bazilikában 

2017. április 14-én. (MTI/EPA/Alessandro Di Meo) 

 

 

 
A keresztút végén Ferenc pápa imát mondott, amelyben az elárult, megkínzott és keresztre 

feszített Jézushoz fordulva szégyennek nevezte, hogy a mai világban életünk részeivé váltak a 

pusztítás és erőszak felvételei, közöttük az elsüllyedt hajóké is. 

 

Szégyennek nevezte, hogy nap mint nap ártatlan nők, gyermekek és migránsok vérét ontják, 

és azokét, “akiket bőrük színe miatt, etnikai hovatartozásukért vagy Jézusba vetett hitükért 

üldöznek”. Szégyennek nevezte a felelősség előli megfutamodást, az igazságtalansággal 

szembeni hallgatást, “az adni lusta, az elszakítani gyors” kezeket. 

 

Ferenc pápa szégyennek nevezte az egyház testét megsebző és botrányt keltő püspököket és 

papokat. Hangsúlyozta, hogy az egyháznak az “emberiség sivatagjában kiáltó szónak” kell 

lennie. Megemlékezett az erőszak, a közöny és a háború miatt életüket veszítő emberekről. 

 
forrás: https://www.lokal.hu/2017-04-ferenc-papa-vezette-a-keresztutat-nagypenteken/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eurovíziós Dalfesztivál, 2017: Visszalépett Oroszország 
 
Még az Eurovíziót sem fogják közvetíteni sem fogják Oroszországban. Így döntöttek az 

oroszok, amiért nem engedik be Ukrajnába az orosz kerekesszékes énekesnőt, Julia 

Szamojlovát, aki Oroszországot képviselte volna a Dalfesztiválon. 

 
Visszalépett az idei, kijevi Eurovíziós Dalfesztiválon való részvételtől Oroszország. Az 

oroszok azért döntöttek így, mivel Ukrajna tudomásukra adta, hogy a kerekesszékes 

énekesnő, Julia Szamojlova nem léphet be Ukrajnába, mivel 2015-ben fellépett az oroszok 

által elfoglalt Krímben. 

 
Az ukránok ultimántumként adták, hogy vagy másik énekessel indulnak a versenyen, vagy 

részt sem vesznek. Oroszország úgy döntött, hogy nem indít más énekest, és inkább visszalép, 

sőt közvetíteni sem fogják az Eurovíziós Dalfesztivált. 

 

Julia Szamojlova ezzel a dallal lépett volna fel az Eurovíziós Dalfesztiválon: 

https://youtu.be/gkv17jMnFNY 

 
A 27 éves énekesnő gyermekkora óta kerekesszékhez kötött, 2013-ban bejutott az orosz X-

Factor döntőjébe, 2014-ben pedig fellépett a szocsi paralimpiai játékok megnyitóján. 

A 2017-es Eurovíziós Dalfesztivál elődöntőjét május 9-10-én, döntőjét pedig május 13-án 

tartják az ukrán fővárosban, ahol Magyarországot Pápai Joci képviseli majd. 

A tavalyi verseny orosz résztvevője, Szergej Lazarev a harmadik helyen végzett. 

 
forrás: http://www.nlcafe.hu/szabadido/20170414/eurovizios-dalfesztival-2017-oroszorszag-visszalepett/ 

 

 

 

Ha az üzemorvos nem enged dolgozni, kapok végkielégítést? 

 
34 éve dolgozom egy cégnél, de 10 éve rokkantsági ellátáson vagyok. 

Állapotom rosszabbodik, így 4 órát dolgozom, véglegesített a szerződésem. 

Most az üzemorvosunk nem adta meg, hogy dolgozzak mert lebénultak a 
lábaim. Az a kérdésem hogy jár-e a végkielégítés? 

 
A munkáltatónak végkielégítést kell adnia az elbocsátott dolgozónak, ha 1. a foglalkoztató 

cég vagy intézmény jogutód nélkül megszűnik, 2. a munkáltató szünteti meg az alkalmazott 

munkaviszonyát felmondással, illetve ha 3. a munkáltató a Munka Törvénykönyve hatálya 

alól kikerül. 

 

A Munka Törvénykönyve szerint abban az esetben jár végkielégítés a dolgozónak, ha egy 

adott munkahelyen minimum 3 év folyamatos munkaviszonyban áll, és a felmondás 

időpontjában is foglalkoztatottnak számít, vagyis érvényes munkaviszonya van. A 

végkielégítésre jogosultságot tehát a munkáltatónál eltöltött évek száma határozza meg. 

 

Ha Ön és munkáltatója közös megegyezéssel válnak meg egymástól, ebben az esetben csak 

akkor jár végkielégítés a munkavállalónak, ha arról a felek közösen döntöttek, és annak 

http://www.nlcafe.hu/cimke/eurovizios-dalfesztival-2017/
http://www.nlcafe.hu/szabadido/20170313/eurovizios-dalfesztival-2017-orosz-julia-szamojlova/
http://www.nlcafe.hu/szabadido/20170313/eurovizios-dalfesztival-2017-orosz-julia-szamojlova/
http://www.nlcafe.hu/sztarok/20170220/papai-joci-eurovizios-dalfesztival-regi-kepek/


összegéről is megállapodnak, valamint azt írásba foglalják. Ha ez nem történik meg, Ön 

visszamenőlegesen nem tarthat arra igényt. 

 

A 3. eset az, amikor Ön adja be felmondását. Ha egy munkavállaló azonnali hatállyal és 

jogszerűen mond fel, akkor ebben az esetben is járhat számára a végielégítés. Ezt a 

munkáltató sokszor vitatja ugyan, de ha a dolgozó bizonyítani tudja a felmondás 

jogszerűségét, akkor jár számára a végkielégítés. Általában a munkaügyi bíróság döntésén 

múlik mindez. 

 

Ami a megváltozott munkaképességűek szempontjából speciális szabályozás: 

a megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztató munkáltatóra felmondási korlát 

vonatkozik. Ennek a korlátnak a lényege az, hogy bizonyos speciális csoportokba tartozó 

munkavállalók - mint amilyenek a megváltozott munkaképességű dolgozók - esetében a 

felmondásnak az általános követelményeken túl további, szigorúbb feltételeknek is meg kell 

felelnie. Egészségi okokra hivatkozva csak abban az esetben lehet a munkaviszonyt 

felmondani, ha a megváltozott munkaképességű személy eredeti munkakörében nem 

foglalkoztatható tovább, a munkáltató pedig nem tud olyan munkakört felajánlani, ami az 

egészségi állapotának megfelel, és amelyben tovább lehet őt foglalkoztatni, illetve akkor is, 

ha a munkáltató felajánl ilyen munkakört, de azt a munkavállaló nem fogadja el. 

 
Nem tudom, hogy élt-e ezen jogával, egyáltalán felmerült-e a munkahelyen maradás 

lehetősége, de amennyiben erre egészségi állapota miatt nincs mód, és munkáltatója felmond 

Önnek, természetesen jár a végkielégítés (amennyiben a 2. bekezdésben szereplő feltételek is 

teljesülnek). 

 
forrás: https://www.hrportal.hu/hr/ha-az-uzemorvos-nem-enged-dolgozni--kapok-vegkielegitest-20170418.html 

 

 

 

A számok szerint volt állapotjavulás, a valóságban nem 

 
Feleségem 12 éve beteg, legutóbb 2015. 06. 30-ig B2-es rokkant csoportba tartozott. 

Előzőleg 54% egészségkárosodást állapítottak meg 2010-ben. Ellátást 79150 Ft 

összegben kapott. Azóta nem volt felülvizsgálat, csak 2015-ben, ahol I. fokon 40% 

egészségkárosodást állapítottak meg. Ezt kifogásoltuk, megfelelő orvosi leletekkel 

alátámasztva. A II.fok helybenhagyta a 40%-ot. Munkaügyi bírósághoz fordultunk, ahol 

másfél év után Igazságügyi orvos szakértő véleménye alapján bizonyítva lett, hogy az 

egészségkárosodás 51%-os. Hatályon kívül helyezték az I. és a II.fokú határozatot is, és 

kötelezték az alperest új eljárás lefolytatására. Most ez előtt állunk. Mivel 2015.10.01-től 

az addigi 79150 Ft-ot levették 42605 Ft-ra, másfél évig jelentős összegtől estünk el. 

Kérdésem, hogy mivel helytelen minősítést alkalmaztak 2015-ben, visszakaphatjuk-e a 

jogsértés előtti állapotot, azaz jár-e a továbbiakban a 79150 Ft, illetve visszakapjuk-e a 

másfél évig jogtalanul elvett különbözetet egy összegben? Az eddigi indoklások szerint a 

2010-es 54%-hoz képest a 2016-os 51% állapotjavulást jelent, tehát nem adják vissza a 

korábbi ellátást. Szerintünk a 2010-es minősítési szempontokhoz a 2016-os pontok nem 

hasonlíthatók. Az állapotjavulás csak matematikailag igaz, orvosilag nem. 

 

 

 

 

 



 

 
A megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem jogszabálysértő 

elutasit́ásának vagy alacsonyabb összegű ellátás megállapításának jogkövetkezményeire az 

Ebtv. 61. § (7) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (Vagyis: "ha a kérelem elbírálása 

után megállapítást nyer, hogy a kérelmet jogszabálysértő módon elutasították, vagy 

alacsonyabb összegű ellátást állapítottak meg, illetőleg folyósítottak, a jogszabálysértés 

felfedésétől visszafelé számított öt éven belül járó összeget és az utána járó - az Art.-ban 

meghatározott - késedelmi pótlékot utólag ki kell fizetni.") 

 
forrás: https://www.hrportal.hu/hr/a-szamok-szerint-volt-allapotjavulas--a-valosagban-nem-20170418.html 

 

 

 

 

Rokkantnyugdíj mellett dolgoztam, de nem vették figyelembe 

 
Vállalkozó voltam rokkantnyugdíj mellett és most a végleges nyugdíj megállapításánál 

ezt az időt nem vették figyelembe. Kérdésem, erre az időszakra nem jár %-os 

beszámítás? 

 
Szolgálati idő alatt azokat az időszakokat kell érteni, amelyek alatt a nyugdíjigénylő 

biztosításra kötelezett jogviszonyban állt (biztosított volt) és az előírt nyugdíjjárulékot 

megfizette, illetve szolgálati idő szerzésére kötött külön megállapodás alapján fizetett 

nyugdíjjárulékot. 

 

Szolgálati időként nem lehet figyelembe venni: 

 

- azt az időszakot, amely alatt a biztosítás szünetelt (ez alatt az időtartam alatt ugyanis 

nyugdíjjárulék-fizetés nem történik), 

 

- az egyéni vállalkozó jogviszonyának azt az időtartamát, amelyre nyugdíjbiztosítási járulék 

és/vagy nyugdíjjárulék tartozása van, 

 

- társas vállalkozás tagja esetében azt az időtartamot, amelyre a társas vállalkozásnak a 

biztosítottnak minősülő akkori tagjai után nyugdíjbiztosítási járulék és/vagy nyugdíjjárulék 

tartozása van, 

 

- a mezőgazdasági őstermelő biztosítási idejének azt az időtartamát, amelyre vonatkozóan 

nyugdíjjárulék tartozása van. 

 

Az 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról alapján:  

 

"(2) Szolgálati időként nem lehet figyelembe venni 

 

a)80 az egyéni vállalkozó biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyának azt az 

időtartamát, amelyre vonatkozóan az egyéni vállalkozónak 2011. december 31-éig fennálló 

időszakra nyugdíjbiztosítási járulék vagy nyugdíjjárulék, 2012. január 1-jétől nyugdíjjárulék 

tartozása van,81 

 



b)82 a társas vállalkozás tagja esetében az adott társas vállalkozás tagjaként fennállt 

biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyának azt az időtartamát, amelyre vonatkozóan a 

társas vállalkozásnak a biztosítottnak minősülő akkori tagjai után 2011. december 31-éig 

fennálló időszakra nyugdíjbiztosítási járulék vagy nyugdíjjárulék, 2012. január 1-jétől 

nyugdíjjárulék tartozása van,83 

 

c)84 az egyéni vállalkozó vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társas vállalkozás tagja, 

segítő családtagjának az e jogcímen fennállt biztosítási idejének azt az időtartamát, amelyre 

vonatkozóan az egyéni vállalkozónak, illetőleg a jogi személyiséggel nem rendelkező társas 

vállalkozásnak e segítő családtag után 2011. december 31-éig fennálló időszakra 

nyugdíjbiztosítási járulék vagy nyugdíjjárulék, 2012. január 1-jétől nyugdíjjárulék tartozása 

van,..." 

 
forrás: https://www.hrportal.hu/hr/rokkantnyugdij-mellett-dolgoztam--de-nem-vettek-figyelembe-20170418.html 

 

 

 

 

 

Kötelező az új komplex orvosi minősítés végleges rokkantság esetén 

is? 

 
Érdeklődöm, hogy II. csop. 100% (végleges) 1991-től rokkant ellátott (szül.1955.10.18) 4 

órában dolgozó személynek kell komplex orvosi felülvizsgálat 2016. május 1-től. Mert 

nem kap támogatást a munkáltató a dolgozó után. A dolgozót a cég megkérdezi, hogy 

kéri vagy nem a komplex minősítést. Ha a dolgozó nem kéri a komplex felülvizsgálatot, 

akkor a cég mondott fel, vagy a dolgozó? (van védettség vagy ha dolgozik akkor kötelező 

az új minősítés)? 

 

Amennyiben státusza végleges, és II. csoportos, 100%-os egészségkárosodással bír, 1991-ben 

szerzett minősítését és az azt alátámasztó dokumentumot a munkáltatónak el kell fogadnia: 

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXCI. törvény szerint: 

22. §77 A 23-24. § alkalmazásában megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni 

azt a személyt, 

 

a)78 akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 

százalékos vagy kisebb mértékű, 

 

b)79 aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló 

szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya 

alatt, 

 

c) akinek a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű, az erről szóló 

szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagy 

 

d) aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül 

 

és a munkaszerződése szerinti napi munkaideje a 4 órát eléri. 

 
forrás: https://www.hrportal.hu/hr/kotelezo-az-uj-komplex-orvosi-minosites-vegleges-rokkantsag-eseten-is-

20170418.html 



 

 

 

 

Lehetek rokkantellátás mellett ügyvezető egy cégben? 

 
Rokkantsági ellátásra jogosult vagyok B2 kategóriában. Jelenleg egy betéti társaság 

beltagjaként én vagyok az ügyvezető tisztségviselő mint ügyvezető. A tisztséget 

megbízási jogviszonyban látom el. A cég jelenlegi teljes bevétele bruttó 60 000 Ft, így 

onnan komolyabb jövedelem, megbízási díj nem várható. A kérdés, hogy kaphatok-e 

rokkantsági ellátást a fentiek tükrében, vagy a vezető tisztségviselőség kizáró ok mivel 

kereső tevékenységnek számít. 

 
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: https://www.hrportal.hu/hr/lehetek-rokkantellatas-mellett-ugyvezeto-egy-cegben-20170418.html 

 

 

 

2017.április 30-ig pályázhatnak a fogyatékosság-barát munkahelyek 

 
A Salva Vita Alapítvány 2010-ben vezette be a Fogyatékosság-barát Munkahely 

elismerést azzal a céllal, hogy az álláskereső fogyatékos emberek és a foglalkoztatásukra 

nyitott munkáltatók egymásra találását támogassa. 

 
Az elismerésre és a logó használatára bármelyik nyílt munkaerő piaci munkáltató jelentkezhet 

az üzleti szférából, a közszférából és a non-profit szervezetek köréből egyaránt 2017.április 

30-ig.  

 

Kis-, közép és nagyvállalatok egyaránt lehetnek Fogyatékosság-barát munkahelyek. 

 
forrás: https://www.hrportal.hu/hr/2017aprilis-30-ig-palyazhatnak-a-fogyatekossag-barat-munkahelyek-

20170418.html 

 

 

 

Mindenkiért házhoz megy az álomszállító 
 
Brandt Viktor és barátai adományokból egy olyan kisbuszt akart venni, amellyel 

mozgássérülteket vihet szórakozni, világot látni. 

 

 

 



 

 
A terv sikerrel járt, a legalább 1500-2000 ember állt a nemes cél mellé és ennek köszönhetően 

másfél év alatt az álomból valóság lett. 

 
Az álomszállítóra keresztelt kisbusz mindenkiért házhoz megy, ráadásul ingyen utazhatnak 

vele a mozgáskorlátozottak. Dunavarsányból Szentendréről és Alcsútdobozról jöttek el az 

útra, de rövidtávú cél, hogy az ország minden részéről jelentkezhessenek a kirándulásokra. 

A sofőr és a vendégei rendszerint közösen kitalálnak egy úticélt, amelyet aztán együtt 

hódíthatnak meg. 

Brandt Viktor korábban a BKV alkalmazottjaként dolgozott és ötletéhez a BKK-tól kapott 

segítséget, akik közvetítésével 2,3 millió  forintért megvehette az áhított kisbuszt. Ehhez 

Norvégiából kapott egy 2 millió forint értékű elektromos liftet, amelyet egy átalakításokkal 

foglalkozó cég ingyen és bérmentve beszerelt a kisbuszba. 

 
forrás: http://www.hirado.hu/2017/04/17/mindenkiert-hazhoz-megy-az-alomszallito/?source=hirkereso 

 

 

 

A Heti Napló teljesítette egy mozgássérült lány legnagyobb álmát 
 
Egy nem mindennapi, szép húsvéti mese ma este az ATV-n. Heti Napló, vasárnap 19.00. 

 
videó: https://youtu.be/yaPbFoGskVg 

 
forrás: http://www.atv.hu/belfold/20170413-a-heti-naplo-teljesitette-egy-mozgasserult-lany-legnagyobb-

almat/hirkereso 
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