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Varga szerint a szakképzési rendszer átalakításával bővülhet a foglalkoztatás 
 

A rendszerváltás óta soha nem dolgoztak annyian Magyarországon, mint jelenleg, a 

szakképzési rendszer átalakítása pedig segítheti a foglalkoztatás további bővülését - 

mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter kedden az M1 aktuális csatornán a 

legfrissebb munkaerő piaci statisztikákat kommentálva. 

 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közölt adatai szerint nyáron (június-

augusztusban) a munkanélküliség 6,7 százalékra csökkent az egy hónappal korábbi 6,8 

százalékról. Ugyanezen időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre 

nőtt, ezzel 27 ezerrel meghaladta az előző három hónapos időszakot és 134 ezerrel nőtt az egy 

évvel korábbihoz képest. 

 

Varga Mihály kiemelte: a rendszerváltás óta soha nem dolgozott ennyi ember 

Magyarországon, a foglalkoztatási ráta pedig az elmúlt 5 évben 56-ról 64,5 százalékra nőtt, 

ami szintén rendkívül kedvező adat. Hozzátette: bizonyos csoportokban, így a 

mezőgazdaságban, építőiparban dolgozók létszáma is jelentősen bővült az utóbbi egy évben. 

 

A foglalkoztatás több mint 130 ezres, éves szintű bővülése azt mutatja, hogy sikeresen 

teljesült az 5 évvel ezelőtt erre vonatkozóan meghirdetett gazdaságpolitikai cél: ma már 

félmillióval többen dolgoznak, mint 2010-ben - mondta. Ebből a növekményből körülbelül 

320 ezer munkahely jött létre a versenyszférában, 150-160 ezer között volt a 

közfoglalkoztatottak létszáma, és 50-60 ezren külföldön vállaltak munkát. 

 

Kiemelte, az állások számának növekedése a versenyszférában azt mutatja, hogy a magyar 

gazdaság növekedése nem mesterséges, és nem az állami foglalkoztatásra épül. 

 

A kormány célja, hogy azokban a csoportokban, ahol egyelőre kevésbé érzékelhető a 

foglalkoztatás bővülése, változások induljanak el. Ezt segíti a szakképzési rendszer 

átalakítása, amelynek köszönhetően további munkaerőt lehet bevonni a foglalkoztatásba. Az 

idén szeptember elsejével indult átalakítás - amely szerint a gazdasági tárca a kamarával 

együttműködve alakítja ki a képzési helyeket - megteremti annak lehetőségét, hogy több 

szakmához jutva, még többen el tudjanak helyezkedni - mondta. 

 

Video: http://www.hirado.hu/2015/09/29/varga-szerint-a-szakkepzesi-rendszer-atalakitasaval-

bovulhet-a-foglalkoztatas/ 

 

 
Forrás: hirado.hu 
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Erre ügyeljünk a rehabilitációs hozzájárulás bevallásánál 
 

Közeledik október 20-a, a harmadik negyedévre vonatkozó rehabilitációs hozzájárulás 

bevallási és befizetési határideje, mely – felkészülés hiányában – a munkaerő 

kölcsönzésben érintett vállalkozásokat érzékenyen érintheti. 

 

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási rehabilitációjának elősegítése 

érdekében a munkaadók rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelesek, ha az általuk 

foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja és az általuk foglalkoztatott megváltozott 

munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (kötelező foglalkoztatási 

szint). 

 

A rehabilitáció hozzájárulás éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám 

és 964 500 Ft szorzata. A munkaadó a rehabilitációs hozzájárulást a NAV felé köteles 

megállapítani, illetve bevallani és megfizetni. 

 

A rehabilitációs hozzájárulás kapcsán év közben az első, a második és a harmadik negyedévre 

vonatkozóan előleget kell bevallani és fizetni. Az előleg mértéke a mindenkori 

tárgynegyedévre vonatkozó tényadatok alapján kiszámított éves rehabilitációs hozzájárulás 

fizetési kötelezettség 25 százaléka. 

 

Megváltozik a kötelezett személye! 

 

Munkaerő kölcsönzés esetén eddig, azonosan a Központi Statisztikai Hivatal által az átlagos 

állományi létszám meghatározására közzétett útmutatóval, a rehabilitációs hozzájárulás 

tekintetében is a kölcsönbe adónál kellett a kölcsönzött munkavállalókat figyelembe venni. 

Mindez azt eredményezte, hogy az esetleges rehabilitációs hozzájárulás fizetési 

kötelezettségüket a munkaerő kölcsönzők fokozatosan beépítették a kölcsönzési díjukba. 

 

A hatályos szabályozás e tekintetben – átmeneti rendelkezések és érdemi figyelemfelhívás 

nélkül – idén július 19-től jelentősen átalakult – figyelmeztet Hegedüs Sándor az RSM-DTM 

adóüzletágának vezetője legfrissebb blogbejegyzésében. 

 

 

A törvénymódosítás következtében munkaerő-kölcsönzés esetén ezen időponttól a 

kölcsönzött munkavállalót a kikölcsönzés tartama alatt a kölcsönvevőnél, – a 

kölcsönbeadónak a kölcsönvevő felé tett erre irányuló nyilatkozata esetén a kölcsönbeadónál 

– kell a rehabilitációs hozzájárulás alapjául szolgáló statisztikai létszám számítása során 

figyelembe venni. Ezek után főszabályként a kölcsönbevevő lesz a kölcsönzött munkavállalók 

után a rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére kötelezett. 

 

Noha a változással foglalkoztak egyes HR portálok és a témában az Magyar Munkaerő-

kölcsönzők Országos Szövetsége is kiadott egy tájékoztatót, azonban az új előírás az adózási 

és számviteli szakemberek és főleg a munkaerőt kölcsönzők számára rejtve maradt, ugyanis a 

rendelkezéseket egy újabb salátatörvényben rejtették el. 

 

Nyitva maradt kérdések 

 



Pontos jogszabályi előírás, illetve hivatalos jogértelmezés hiányában csak sejteni lehet, hogy – 

a korábbi gyakorlat fenntartása érdekében – egy, a felek azonosítására alkalmas kötetlen 

formátumú nyilatkozat is elegendő. Nyitott kérdés továbbá, hogy a kölcsönbe adónak mely 

időpontig (meglévő jogviszony esetén az előírás hatálybalépése, új jogviszony esetén annak 

kezdő napjáig, esetleg a bevallási határidőig) kell nyilatkozatot adnia a kölcsönbe vevőnek 

ahhoz, hogy a kölcsönzött munkaerőt továbbra is a saját statisztikai állományi létszámába 

tartozóként vehesse figyelembe. Az sem egyértelmű, hogy nyilatkozat munkavállalónként 

külön-külön tehető, vagy csak kölcsönvevőnként egy nyilatkozat adható. Tisztázandó 

továbbá, hogy a kölcsönbe vevőt, vagy a kölcsönbe adót terheli-e bármiféle bizonyítási 

kötelezettség e nyilatkozat megtételével, meglétével vagy annak hiányával kapcsolatosan? 

Amennyiben igen, azt milyen módon kell teljesíteniük? 

 

Mindezen tisztázandó kérdések ellenére logikusnak tűnik – legalábbis az új előírás 

hatálybalépésének évében –, hogy a kölcsönbeadók megtegyék a fenti nyilatkozatot, hiszen a 

kölcsönzési díjukba már beépítették a rehabilitációs hozzájárulási kötelezettségüket. További 

indok, hogy átmeneti rendelkezés hiányában – jelenleg nem teljesen egyértelmű, hogy milyen 

módszerrel kell a 2015. harmadik negyedévre vonatkozó rehabilitációs hozzájárulás, illetve az 

éves rehabilitációs hozzájárulási kötelezettségüket kezelniük a kölcsönbeadóknak és a 

kölcsönbevevőknek, amennyiben az új rendelkezéseket kívánják követni. Csak sejteni lehet, 

hogy rehabilitációs hozzájárulás tekintetében egy új „fiktív átlagos állományi létszámot” kell 

számolniuk úgy, hogy 2015. július 18-ig az érintett munkavállalókat a kölcsönbe adóknál, míg 

2015. július 19-től a kölcsönbe vevőnél kell a naponkénti állományi létszám 

meghatározásakor figyelembe venni, mely alapul szolgál a kötelező foglalkoztatási szint 

kiszámításánál. 

 

Mindezen bizonytalanságokra tekintettel állásfoglalás kérést nyújtottunk be a NAV felé, 

hiszen még a rehabilitációs hozzájárulás bevallásra szolgáló 1501-es számú nyomtatvány 

kitöltési útmutatója sem került mindezidáig aktualizálásra. Érdeklődve várjuk a hivatalos 

jogértelmezést, hiszen az új rehabilitációs hozzájárulási szabályok jelentős változást hoznak a 

munkaerő kölcsönzők és a kölcsönbe vevők adminisztrációs és közteher fizetési 

kötelezettségeiben. Mindezzel kapcsolatban bejegyzésemhez végszóként mi más is illene 

igazán, minthogy: folytatás következik. 

 
Forrás: piacesprofit.hu 

 

 

 

Tolószékesek követeltek egyenlő jogokat Brüsszelben 
 

Egyenlő bánásmódot és nagyobb pénzügyi támogatást követeltek Brüsszelben a 

fogyatékosok érdekképviseleti szervezetei. 

 

A tolószékes felvonulás 400 résztvevője azt szeretné elérni, hogy a társadalom aktív 

tagjaiként élhessenek egész Európában. 

 

- A helyzet országról országra változó, de a gondok hasonlóak. Például itt Belgiumban 

nagyon hosszú várólista van a személyi segítők igénybevételéhez. Más országokban ez nem is 

létezik, hiszen nincs rá pénz – mondta a menet egyik szervezője, Nadia Hadad. 

 

A megmozdulást most először tartották a belga fővárosban. 

 



A résztvevők szerint a válság miatt sok országban rajtuk próbálnak először spórolni. 

 

- Azt mondták, azért nem mehetek iskolába, mert fogyatékkal élek. De az oktatás az alapvető 

jogaim egyike. Azért fosztanak meg tőle, mert fogyatékos vagyok – mondta egy észtországi 

fiatal, Mari Siilsalu. 

 

- A kutatások szerint minket érintenek leginkább a megszorítások, hiszen minket érnek el a 

legkönnyebben. Ez elfogadhatatlan, ezt meg kell állítani – mondta egy írországi férfi, Paul 

Fagan. 

 

A menet résztvevői szerint a fogyatékkal élők ugyanazokat a lehetőségeket szeretnék igénybe 

venni, mint az átlagemberek. 

 

Az Európai Bizottság képviselője csütörtökön tárgyal a menet résztvevőivel. 

 

Video: http://hu.euronews.com/2015/09/30/toloszekesek-koveteltek-egyenlo-jogokat-

brusszelben/ 

 
Forrás: euronews.com 

 

 

 

Szociális szervezetek mutatkoztak be az Ifiházban 
 

Börzén ismerhették meg egymást és szerezhettek tapasztalatot az intézmények. 
 

Szenvedélybetegekkel, idősekkel, fogyatékos emberekkel és álláskeresőkkel foglalkozó 

szervezetek állították ki standjaikat kedden az Ifjúsági Házban, ahol az intézmények és azok 

szolgáltatásai mutatkoztak be. 

– Az „Esély-Háló” program célja a hátrányos helyzetben élők esélyegyenlőségének 

előmozdítása. A Héra Egyesület szervezte szociális börzén húsz szervezet van jelen, hogy 

egymásnak segítséget nyújtsanak, ötletet merítsenek és tapasztalatot szerezzenek. 

Párhuzamosan megtekinthető a „Kincsestár” kiállítás is, ahol pedig az ellátottak 

kézügyességéből fakadó alkotásokat csodálhatjuk meg – mondta dr. Bene Edit, a 

polgármesteri hivatal humán főosztályának vezetője a megnyitón. 

A szervezetek ellátottjai különböző színpadi produkcióval is készültek: citerás, táncos, énekes 

és egyéb műsorokkal gazdagították a rendezvényt. Az áprilistól novemberig tartó projekt 

Hajdúsámsonnal együttműködve valósul meg, amelyben a szociális és egészségügyi 

szolgáltatásokat járási szinten minél szélesebb körben ismertetik meg. 
 

Forrás: haon.hu 

 

 

 

 

Büntetés jár, ha egyetemista után érvényesít családi kedvezményt! 
 

 

A tanév végét követően számos diák fejezte be úgy a tanulmányait, hogy munkába állt, vagy a 

sikeres felvételi eredményeképpen felsőoktatási intézményben tanul tovább. Ez esetben 

ugyanis változik az érvényesíthető családi kedvezmény összege, amiről a jogosultnak 

http://hu.euronews.com/2015/09/30/toloszekesek-koveteltek-egyenlo-jogokat-brusszelben/
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értesítenie kell a munkáltatóját/kifizetőt, amennyiben korábban nyilatkozott a családi 

kedvezmény érvényesítéséről év közbeni igénybe vételéről. 

 

A korábban tett nyilatkozat módosítására ilyen esetben azért van szükség, mivel a 

kedvezményezett eltartottak száma változik. 

 

A személyi jövedelemadóról szóló törvény (szja-törvény) 29/A paragrafusa szerint a családi 

kedvezmény összegével az arra jogosult magánszemély az összevont adóalapját csökkentheti. 

Jogosultsági hónapnak minősül az a hónap, amelyre tekintettel a családi pótlékra való 

jogosultság fennáll. 

 

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Csjt.) 6. paragrafusának (1) 

bekezdése szerint a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi 

rendszerességgel járó nevelési ellátást vagy iskoláztatási támogatást (a továbbiakban együtt: 

családi pótlékot) nyújt. 

 

A nevelési ellátásra jogosult a nevelési ellátást a még nem tanköteles gyermekre tekintettel, a 

gyermek tankötelessé válása évének október 31-éig kapja. Iskoláztatási támogatásra jogosult a 

szülő a tanköteles gyermekre tekintettel a gyermek tankötelessé válása évének november 1-

jétől a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint akkor is, ha a gyermek a 

tankötelezettsége megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytat. 

 

Ebben az esetben az ellátás a gyermekre (személyre) tekintettel annak a tanévnek az utolsó 

napjáig jár, amelyben a gyermek (személy) a huszadik – a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem 

jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik – életévét betölti. 

 

A családi kedvezmény összegének megállapításánál meg kell különböztetni a 

kedvezményezett eltartottakat és az eltartottakat. 

 

Kedvezményezett eltartottnak minősül többek között az, akire tekintettel a magánszemély 

családi pótlékra jogosult. Eltartott a kedvezményezett eltartott, valamint az, aki a családi 

pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető. 

 

A Csjt. 12. paragrafusának (1) bekezdésében foglaltak szerint a családi pótlék összegének 

megállapítása szempontjából azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket kell 

figyelembe venni, aki az igénylő háztartásában él, és 

 

– akire tekintettel a szülő, a nevelőszülő, a gyám családi pótlékra jogosult, 

 

– aki közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első felsőfokú 

 

szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan 

képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik. 

 

Fontos tudni, hogy abban az esetben, ha a volt diák munkába áll a tanulmányai befejezését 

követően, akkor a szülő e gyermeke után a családi kedvezményre a továbbiakban nem 

jogosult, és a családi pótlék összegének megállapításánál sem veszik figyelembe e gyermekét. 

 



Amennyiben e gyermek felsőoktatási intézményben tovább tanul, akkor a családi pótlék 

összegének megállapításánál figyelembe veszik, de már nem tekinthető kedvezményezett 

eltartottnak. 

 

A családi kedvezmény összege – az eltartottak számától függően – kedvezményezett 

eltartottanként és jogosultsági hónaponként 

 

a) egy és kettő eltartott esetén 62 500 forint, 

b) három és minden további eltartott esetén 206 250 forint. 

 

Abban az esetben például, ha a három gyermek közül a legidősebb befejezi a középiskolát 

júniusban, de továbbtanul (tehát a családi pótlék számításánál figyelembe vehető), akkor a 

kedvezmény összege az alábbiak szerint módosul: 
 

Forrás: adozona.hu 

 

 

 

Őrült közlekedő izék a Hondától 

Wander Walker, Wander Stand 

 
A japán autógyártók személyes mobilitásba vetett hite határtalan. Íme, két újabb 

egyszemélyes járgány, amivel nem tudunk mit kezdeni, mégis öröm elmerülni 

részleteikben. 

 

 
 

 

 
A közelgő Tokiói Autószalon az autóipar excentrikus mellékhajtásainak csodálatos tárháza: 

sehol máshol nem látunk ennyi, csak japán tudattal (de talán még azzal sem) értelmezhető 

járművet. 



 
 
Vegyük a Honda Walkert, amely valójában egy fával és bőrrel burkolt luxusrobogó 

időseknek, amely képes egy helyben megfordulni, utasát pedig szélesvásznú infotainment 

központtal tartja éberen. A hagyományos robogós kezelőszerveket hatalmas nyomógombok 

helyettesítik; ezekkel nemcsak a (vélhetően elektromos) hajtásláncot és az erőátvitelt 

vezérelhetjük, hanem segélyhívó funkció is került a fedélzetre, illetve az ülést is 

kiforgathatjuk jobbra, balra - mennyivel stílusosabb ez, mint napjaink mozgássérült robogói. 

 
 

 



Járásképes, de legalábbis állni tudó utasoknak fejlesztették ki a Wander Stand prototípust. A 

jármű két támaszkodó ülést kínál, kormány helyett a csípőmagasságban elhelyezett műszerfali 

polc közepén található joystickkel irányítható, a műszerfal pedig maga a szélvédő: a 

navigációs és egyéb információkat közvetlenül a külvilág képére vetíti rá a rendszer 

(kiterjesztett valóság). 

 

Ja, igen, fontos: a 'wander' szó jelentése vándorolni, nem tévesztendő össze a wonderrel, ami 

csodát jelent. 

 

 
 
Forrás: vezess.hu 

 

 

 

Küzdelmes az egyetem, ha három lépcső is akadály 
 

 

„Nemcsak az egyetemi kollégiumokat, de minden oktatási intézményt 

akadálymentesíteni kellene.” 

 

Az elmúlt napokban bejárta a sajtót, hogy egy mozgássérült fiatal két hónapig tartó keresgélés 

után sem talált akadálymentes kollégiumot vagy albérletet, ezért veszélybe került a 

továbbtanulása az egyik fővárosi főiskolán. Végül a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 

Országos Szövetsége székházában szállásolták el. 

 

 

 



Nem megoldott 

 

– De mire számíthatnak azok a mozgássérült diákok, akik megyénkben szeretnének 

továbbtanulni, vagy akik innen indulnának más város egyetemére? – kérdeztük elsőként 

Braun Jánost, a szövetség alelnökét, aki egyébként Miskolcon él és kerekes székes. 

 

Mint mondta, az elmúlt években sok iskolát akadálymentesítettek pályázati pénzekből, de a 

probléma korántsem megoldott. A felsőoktatás csak egy része az oktatási rendszernek, de 

nagyon sok intézmény nem alkalmas mozgáskorlátozottak befogadására. Pedig azt is meg 

kellene oldani, hogy a kerekes székes szülő el tudja vinni a gyermekét bölcsődébe, óvodába, 

egyéb intézményekbe. 

  

Az alelnök jelenleg nem tud olyan megyénkbeli fiatalról, akinek gondot okozna az egyetemi 

továbbtanulás amiatt, mert mozgáskorlátozott. Viszont évekkel ezelőtt Nagy Bendegúz, akiről 

lapunk többször írt, mert kerekesszékkel járta be szinte az egész világot, küzdelmes 

körülmények között végezte el a Budapesti Műszaki Egyetemet. Minden alkalommal a társai 

segítségére kényszerült, hogy felvigyék azon a néhány lépcsőn, amit a bejárat elé építettek. 

Végül felszereltek egy korlátlépcsőt, de az meg olyan „jól” sikerült, hogy Bendegúz se a 

lépcső aljáról, se a tetejéről nem tudta kinyitni az ajtót. 

 

– Pedig van egy 1998-ban született esélyegyenlőségi törvényünk, és akárhogy nézzük, azóta 

eltelt 17 év – teszi hozzá Braun János. 

 
Forrás: boon.hu 

 

 

 

Az EMMI csapata is szaladni fog 
 

Szándéknyilatkozat aláírásával állt ki a sport mellett az EMMI és a BSI. Két, a 

vezetőkből álló EMMI váltó is indul a maratonstafétán. 

 

A futás jubileumi éve kapcsán ma sajtótájékoztatót tartott a Budapest Sportiroda (BSI) 11 

nappal a 30. SPAR Budapest Maraton Fesztivál előtt. A jubileumi eseményre idén október 10. 

és 11-én kerül sor. A sajtótájékoztatón Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások minisztere 

elmondta, hogy egy 2014-ben publikált Európai Uniós (Eurobarometer) felmérés szerint a 

2010-ben elkezdett sportpolitikai irány helyes utat jelölt ki - tudatták közleményben. 

 

Magyarországon a 2009. évi 5%-ról négy év alatt 15%-ra nőtt a rendszeresen sportolók 

aránya. Ez a vizsgált időszak legjelentősebb növekedését jelenti az Európai Unióban. "A sport 

kiemelten fontos kormányzati ágazat, a nemzet közös értéke. Felmenő rendszerben 

bevezetésre került a mindennapos testnevelés, amelynek eredménye, hogy 889 ezer diák 

immár minden nap sportol, ezáltal egészségesebben él. Célunk, hogy 2018-ra 500 000 

gyermek sportoljon szervezett keretek között" - tette hozzá a miniszter. 

 

Sor került az EMMI és a BSI közötti szándéknyilatkozat aláírására Balog Zoltán miniszter és 

Kocsis Árpád ügyvezető közt. Balog Zoltán gratulált a 30. SPAR Budapest Maraton Fesztivál 

rendezőinek, hogy ennyi éven át fáradságos munkával szervezték és építették a futófesztivált, 

mely már "kultikussá" vált a budapestiek és a magyarok szemében. "A szándéknyilatkozattal 

ezt a több évtizedes munkát is elismerjük"- tette hozzá. 



 

Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár elmondta, hogy az EMMI szerepvállalása minden 

korábbinál erőteljesebb, 134 futóval vesznek részt az eseményen. Elmondta, hogy két, a 

vezetőkből álló EMMI váltó is indul a Flora Maratonstafétán. Többek közt Balog Zoltán, az 

emberi erőforrások minisztere, Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, dr. 

Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár és Farkas Anikó, kabinetvezető is starthoz áll. 

 

A 2012-ben elindított kezdeményezésnek megfelelően az EMMI csapattagjai látássérült és 

mozgássérült sporttársaikkal közösen futva teljesítik a távot. A minisztérium vezetői 

példájukkal arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy mind többen segítsék fogyatékkal élő 

társaikat abban, hogy a sportolás öröme ne csak az egészségesek kiváltsága legyen. Dr. Szabó 

Tünde kiemelte, hogy idén először rendezik meg az EMMI Suli Kupát. A futófesztivál 

bármelyik számára nevezhetnek az iskolák: egy intézményből legalább 10 fő (diák és felnőtt 

együttesen). Az iskolai csoportok a „kollektív nevezés" keretein belül az alapnevezési díjhoz 

képest jelentős kedvezményt kapnak. 

 
Forrás: weborvos.hu 

 

 

 

Fuss, Zsolt, fuss! A SPAR bevásárlókocsis maraton futója újabb akcióba kezdett 
 

Több tízezer résztvevőt várnak a szervezők a 30. SPAR Budapest Maraton® Fesztiválra 

2015. október 10-11-én. Magyarország legnagyobb szabadidősport-rendezvénye az 

egészséget állítja a középpontba, de ráirányítja a figyelmet azokra is, akiknek nem 

adatott meg a mozgás szabadsága. 

 

A rendező Budapest Sportiroda (BSI) most először kétnapos rendezvénnyel szólítja meg a 

mozogni vágyókat, kifejezetten családi napot szervezve nekik. A magyar Forrest Gumpként 

ismert Iváncsics Zsolt, aki nem mellesleg a SPAR áruházvezetője, ismét nemes cél érdekében 

bizonyítja: ha együtt mozdulnak az emberek, nincs lehetetlen. 2015-ben is nehéz sorsú 

gyermekeknek segít. 

 

A sajtóban magyar Forrest Gumpnak elkeresztelt sportember az elmúlt hét esztendőben 

otthonra talált a gyerekek segítésében.  Állandó támogatója a Kossuth Lajos 

Gyermekotthonnak, melynek lakói nézőként izgulhatják végig a versenyeket, példát merítve a 

sport erejéből. A 30. SPAR Budapest MaratonŽ Fesztivál keretében az eddigi jótékonysági 

tevékenységének az összegzésére készül. Húsz-húsz kilométeren keresztül tol egy-egy 

gyermeket, akiknek már gyűjtött korábban. A 40. kilométertől egyszerre három speciális, 

összekapcsolt bevásárlókocsival fut majd Rostás Benjaminnal, Németh Katalinnal és Sali 

Krisztinával. Az utolsó métereken pedig egy mozgássérült kisfiú, Erdélyi Roland csatlakozik 

a futóhoz. 

 

Az október 11-én vasárnap, 9 óra 30 perckor elrajtoló 30. SPAR Budapest MaratonŽ 

résztvevői és a szurkolók az áruházlánc sátránál plüssjátékokat tehetnek egy kosárba, ezzel is 

támogatva a Kossuth Lajos Gyermekotthon állami gondozottjait. A SPAR egy 

esélyegyenlőségi futamot is támogat, közösen a Fogyatékosok Országos Diáksport és 

Szabadidő Szövetségével (FODISZ). E futószámhoz az erre jelentkező családok közül hétnek 

speciális kocsit biztosítanak, melyek az Új Generáció Egyesület támogatásával kerülnek a 

rajthoz. 

 



 

A maratonfutás és a SPAR neve egy véletlennek köszönhetően még inkább összefonódott az 

elmúlt években. Iváncsics Zsolt a szó szoros értelmében megszállott futó. Főállását tekintve 

viszont 15 éve vezeti a Batthyány téren a SPAR áruházat. Balatonszemesi gyermekkora óta 

tudja, egyszer a futással fog kiemelkedni a tömegből, és a nevelőegyesületének, a 

Ferencvárosnak, később a Honvédnak köszönhetően ez meg is történt. Diákolimpikon magyar 

bajnok lett, majd válogatott atléta. Egy sportsérülés megtörte, de lerombolni nem tudta a 

lendületét: Iváncsics Zsolt mindmáig hetente 80-120 kilométert hagy maga mögött, és évi 

mintegy 30 versenyen indul. 

 

 
 

 

Tíz évvel ezelőtt gondolt egyet, kitolt egy bevásárlókocsit a SPAR áruházból, hogy azzal 

nehezítve fusson maratoni távokat. Mígnem hét éve futás közben egy asszonyt látott 

gyermekével az út mentén. Visszalépett, és adott egy csokit a kislánynak. Ő pedig azt 

kérdezte: Bácsi, te miért futsz ezzel a kocsival? A kérdés még akkor is visszahangzott 

Iváncsics Zsolt fülében, amikor odahaza este betakarta kislányát. Akkor megkapta a választ: 

elhatározta, hogy megtölti az üres bevásárlókocsit tartalommal, és a hátrányos helyzetű, 

elesett gyermekeknek fog gyűjteni: csokit, gyümölcsöt, ruhát, vagy ha kell, támogatást 



számítógépre, mozgássérülteknek kerekes székre. Mindebben rengeteg barátra talált, akik 

egyik karitatív céltól segítik előre a másikig. 

 

 

Iváncsics Zsolt különleges bevásárlókocsija eddig kétszer szenvedett tengelytörést, s egyszer 

defektet is kapott.  A négykerekűt azóta a SPAR műszaki osztályának munkatársai fejlesztik 

egyre tökéletesebbé, hogy bírja a versenyek megpróbáltatásait. Terveit az esti, éjszakai, 

Hármashatár-hegyi terepfutásai közben szövögeti. Iváncsics Zsolt közéletivé lett szenvedélyét 

nemcsak elnézi, de mindenben támogatja is a munkaadója, a SPAR. 

 

 

A múlt évben minden eddigi nevezési rekordot megdöntve 23 450-en neveztek a SPAR 

Magyarország által támogatott szabadidősport-rendezvényre. A rangos verseny elérte azt, ami 

minden sportág számára elismerés: ünneppé vált. Az 1984-ben az IBUSZ támogatásával 

indult nemzetközi futógálán még csak 650 versenyző állt rajthoz, 20 évvel később már több, 

mint 13 000. Az áruházlánc a BSI partnereként töretlenül kiveszi a részét az egészségtudatos 

életmódért végzett tevékenységből. 
 

Forrás: kiskegyed.hu 

 

 

 

Nagy-nagy öröm! Ezüstöt nyert Illés Fanni a Világjátékokon!! 
 

Szocsiban IWAS Világjátékokat tartanak, ahol két magyar úszó is képviseli hazánkat. 

 

A kerekes székes és amputált sportolók versenyén az uszodában Adámi Zsanettnek és Illés 

Fanninak szurkolhattunk. A tavalyi GLAMOUR Women of the Year Az év sportolója díjra is 

jelölt lány újra hatalmas örömöt szerzett nekünk, hiszen Szocsiban 400 méter gyorsúszásban 

ezüstérmet szerzett! 

 
 

Nagyon büszkék vagyunk Illés Fannira és reméljük, minél hamarabb beszámol a legújabb 

sikerről is itt az oldalunkon a blogjában! 

 

Szép volt Fanni! 
Forrás: glamouronline.hu 



 

Rokkantellátás melletti munka beleszámít a nyugdíjba? 
 

1957. augusztus 13-án születtem, 1975. július 15-e óta dolgozom, folyamatosan 2 

gyermekkel voltam otthon 6 évig. 2015 júliusában mehettem volna a nők 40 éves 

öregségi nyugdíjába. 2008. december 21-től le voltam százalékolva 2011. január 1-ig 

mellrákkal küzdöttem. A leszázalékolásom alatt 2009. január 23-tól 2009. október 31-ig, 

és 2010. szeptember 1-től 2010. december 31-ig dolgoztam, fizettem a járulékokat. A 

leszázalékolásom idejét nem számítják be az időmbe, így nem mehettem el nyugdíjba. 

Az a kérdésem hogy még az az idő sem számít be, amikor biztosított voltam, a 

rokkantnyugdíj melletti munkavégzésem. Mit lehet tenni? 
 

 

Amennyiben rokkant nyugdíjas volt, és ezt később átváltoztatták, mint korhatár előtti ellátást, 

abban az esetben a nyugdíjas időtartam nem jogszerző idő. Amennyiben nem volt nyugdíjas, 

hanem leszázalékolt munkavállaló és dolgozott, abban az esetben jogszerző időt szerzett. 
 

Forrás: hrportal.hu 

 

 

Pénzügyileg sikeres, társadalmilag veszélye a kormány nyugdíjpolitikája 

 
A Policy Agenda kutatása szerint a kormány 2010 óta több szigorítással is élt, és a 

legnagyobb kiadáscsökkentést a korhatár előtti nyugdíjazás visszafogásával sikerült 

elérni. Megszűntek a korhatár alatti nyugdíjba vonulási lehetőségek, így a korhatár 

alatti rokkantnyugdíj lehetősége is. Ezekre 2010-ben számításaink szerint még 775 

milliárd forintot költött az állam, majd 2016-ban e kiadások 430 milliárd forintra 

csökkentek. Így tehát ténylegesen van megtakarítás, és elvileg többen is maradtak a 

munkaerőpiacon.  

 

A szakszervezetek azonban a kérdés társadalmi vonatkozásaira hívják fel folyamatosan a 

figyelmet. Mégpedig azért, hogy nem szabad ennyire merevnek lennie a nyugdíjrendszernek, 

és bizonyos helyzetekben lehetőséget kell adni a korai nyugdíjba vonulásra is. Ezt a vitát 

hozta felszínre a népszavazási kezdeményezésük, amely jelen állás szerint az 

Alkotmánybíróságnál elbukott. 

 

Költségvetési oldalról pozitívumként értékelhetőek az átalakítások, de a társadalmilag 

veszélyesek - mondta el a Klubrádiónak a Policy Agenda politológusa, Kiss Ambrus. 

 
Hangfelvétel: http://www.klubradio.hu/data/files/kiss_ambrus_nyugdij.mp3 

 
Forrás: klubradio.hu 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.klubradio.hu/data/files/kiss_ambrus_nyugdij.mp3


Integrált táborok a Skanzenben 

MÚZEUMPEDAGÓGIAI NÍVÓDÍJ 2015 

 
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum fogyatékossággal élő fiatalokat és iskolai közösségi 

szolgálatos középiskolásokat együtt foglalkoztató Integrált tábora is az idei díjazottak 

között van. 

 
Két turnusban indította a Skanzen a nyár folyamán a különleges Integrált tábort, ahol a 

fogyatékossággal élő fiatalok és az iskolai közösségi szolgálatos középiskolások közötti 

kapcsolat kialakítása, egymás megismerésének elősegítése, a toleranciára nevelés kapott 

kulcsszerepet. Összesen tizennégy halmozottan fogyatékos és tizenhárom egészséges fiatal 

ismerte meg a múzeum kiállításain és programjain keresztül egymás képességeit, lehetőségeit, 

mindezt teljes értékű partnerként, életre szóló élményeket szerezve. 

 

 
                     
A hét során a résztvevők egytől egyig rájöttek arra, hogy talán nincs is olyan nagy különbség 

az egészségesek és a kerekes székesek vagy vakok, értelmi sérültek között. Az egyszerű 

paraszti munkák kiválóan alkalmasak voltak arra, hogy „egyenrangúnak” érezhessék magukat 

a fiatalok, hiszen ki az, aki manapság vajat köpül, vályogot vet, kukoricát morzsol vagy fát 

vág? A kenyérdagasztás, az őrlés sem tartozott eddig a hétköznapi tevékenységeik sorába, a 

tábor alatt viszont megtapasztalták, milyen fáradalmas munkát jelent begyújtani a kemencébe 

vagy éppen kiszedni a forró cipókat. 

 

 



A mese világába Az égig érő fa című népmese juttatta el a második turnus fiataljait. A 

kiskanász vándorlását követve olyan helyekre jutottak, ahol próbatételeket kellett kiállniuk, 

hogy megmenthessék a királylányt. A gazdánál rendbe tették a gazdaságot, majd az „élet 

vizének forrásából” is merítettek, Ezeket a feladatokat mindig együtt végezték az ép és a 

sérült fiatalok, egymás kezét fogva, egymásnak segítve. A tanulásban akadályozott és 

középsúlyos értelmi sérült gyerekek számára a mese íve segítséget nyújtott a figyelem 

fenntartásához, a tevékenységek végrehajtásához, az élmény megéléséhez. 

 

A népdalok, mondókák, ritmusgyakorlatok eljátszása, egyszerű mozgássorokkal történő 

megjelenítése vidámmá tette a tábort, és érzelmileg is összehangolta a társaságot. A 

gondoskodás nem csak egymásra, hanem a tanya állataira is kiterjedt. A jószágokkal való 

testközelség minden érzékszervre hatott. A trágyaszag, a szőrös és tollas állatok tapintása, az 

etetés, itatás öröme még a tikkasztó meleget is elfeledtette. Természetesen nem maradt el a 

Skanzen vakok számára kialakított néprajzi tárlatának meglátogatása és a vonatozás az 

akadálymentesített motorvonaton sem. 

 

 
 

A hét folyamán a sérült és ép diákok párokat alkottak, és a párok mindennap cserélődtek, 

hogy mindenki alaposabban megismerhesse egymást. A középiskolás diákok számára 

hatalmas élmény volt, hogy felnőtt módra vállalhattak felelősséget és nyújthattak segítséget. 

Örömteli felismerést jelentett számukra, hogy megtapasztalhatták, sérült társaik mennyire 

közvetlenek és szerethetőek. Néhány a visszajelzések közül: 

 

 

 

 



„ A tábor óta másként látom az életem. Mindent.” 

 

„ A legjobb élményem az volt, amikor az önzetlen szeretetüket és bizalmukat éreztem.” 

 

„ Jó volt látni a felhőtlen örömüket, a mosolyuk, a nevetésük sokszor eszembe jut.” 

 

„ Megtanultam, hogy nemcsak magamra kell figyelnem.” 

 

„Tudom értékelni, hogy látok.” 

 

„Nagyon becsülöm azokat a szülőket, akiknek nem egészséges a gyermekük, és mégis 

hatalmas szeretetben nevelik őket.” 

 
Forrás: magyarmuzeumok.hu 

 

 

Szociális intézmény újult meg Bácsborsódban 

 
140 millió forintból újították fel a Bácsborsódi Integrált Szociális Intézményt, mely 

ápolás-gondozást nyújt idősek, szenvedélybetegek és fogyatékossággal élők számára. 

Czibere Károly, az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős 

államtitkára az ünnepélyes átadáson elmondta, a korszerűsítés és az akadálymentesítés 

hatására jelentősen javult a bentlakók életminősége. 

 

Czibere Károly az idősek világnapja alkalmából mondott köszöntőjében úgy fogalmazott, a 

nyilvánosságban sokszor egyáltalán nem, vagy negatívan jelennek meg az idősek. Ezen 

változtatni kell, hiszen egy összetartó társadalomban fontos az időskori értékek megjelenítése, 

és az idősek visszahelyezése a családi fotóra. A kormány időskori stratégiája aktív, 

egészséges idős kort céloz meg, melynek kiemelt része az időskori méltóság megőrzése is. Fel 

kell készülni az elöregedés folyamatára. Az államnak segítő kezet kell nyújtania az idősek és 

segítőik felé, ezért lényeges, hogy az elmúlt években országszerte 8,9 milliárd forintból 

mintegy 3000 férőhely lett korszerűsítve, és további 300 modern férőhellyel bővült a 

szolgáltatások befogadóképessége is. 

 

A kormányzat számára fontosak az idősek és az az idősek segítői egyaránt. A fejlesztéseknek 

köszönhetően jobb körülmények között dolgozhatnak a szakemberek, valamint kialakult egy 

szakmai párbeszéd, amelyben meghallgatják a véleményüket és beépülnek a tapasztalataik a 

szociálpolitikába. A szakemberek munkájáért járó köszönet mellett ugyanis fontos a 

megfelelő bér garantálása és a kiszámítható életpálya megteremtése. Első lépéseként a 

kormány 2014 januárjában 12 milliárd forintos bérpótlékot folyósított az ágazat dolgozóinak, 

amelyet minden dolgozó megkapott és ez 6-17 ezer forint közötti összeget jelentett. Ezután 

állt fel az életpálya-munkacsoport, harmadik lépésként pedig döntött a kormány a 7,6 milliárd 

forint összegű bérkiegészítésről. 

 

A Bácsborsódi „Őszi Napfény” Integrált Szociális Intézmény több mint 60 éves múltra tekint 

vissza. Az állami költségvetésből és az Új Széchenyi Terv keretében felújított intézmény 

európai szintű munkakörülmények között magasabb színvonalú szociális szolgáltatást nyújt a 

bent lakók számára. 

 
Forrás: orientpress.hu 



Gondolattal is lehet gépelni 

 
A neurális implant segítségével a mozgássérültek képesek a számítógép kurzorját 

mozgatni. 

 

A Nature Medicine számolt be a BrainGate2 nevű fejlesztésről, melynek segítségével a 

lebénult emberek agyi irányítással tudnak számítógépen szöveget bevinni, a fejlesztés 

jelenlegi állása szerint percenként átlagosan hat szót. 

 

A kutatás vezetője Jaimie Henderson, a Stanford Neural Prosthetics Translational Lab egyik 

igazgatója, és csapatával együtt nemrég kapták meg az engedélyt az implantátummal 

folytatott emberi tesztek végrehajtására. 

 

Az első bemutatóra két olyan beteg vállalkozott, akik amiotrófiás laterálszklerózisban (ALS), 

más néven a Lou Gehrig-betegségben szenvednek (ugyanettől a kórtól szenved a világhírű 

fizikus, Stephen Hawking is). 

 
Video: https://youtu.be/EO6UwU6Kizw 

 
Forrás: itcafe.hu 

 

 

VÍZ ALATT TÁNCOLTAK A BÚVÁROKKAL 

 
Mozgássérülteket, köztük gyerekeket is víz alá vittek a búvárok, majd közösen táncoltak 

merülés közben Görögországban. A merülést egy tizenöt fős aktivistacsoport szervezte. 

A gyerekek azt mondták, nagy álmuk teljesült, mert még sosem merültek a víz alá, pedig 

évek óta táncolnak. 

 
Video: http://tenyek.hu/kulfold/187564_viz-alatt-tancoltak-a-buvarokkal.html 

 
Forrás: tények.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

https://youtu.be/EO6UwU6Kizw
http://tenyek.hu/kulfold/187564_viz-alatt-tancoltak-a-buvarokkal.html
http://www.meosz.hu/
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-HÍREK- 

 

Kerekes székes artista elképesztő mutatványai 
 

Gázpalackokon egyensúlyoz és hajmeresztő ügyességi számokat mutat be Budapesten a 

világ egyetlen kerekes székes artistája. A francia művész 10 évvel ezelőtt egy cirkuszi 

balesetben bénult le, de már a kórházi ágyon karrierje folytatását tervezte. Azóta egy 

háromfős társulat tagjaként egyensúlyozó számokkal lép fel. 

 

Video: http://rtl.hu/rtlklub/hirek/kerekesszekes-artista-elkepeszto-mutatvanyai 

 
Forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesület 

 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

 

Adománygyűjtés Zala megyében 
 

A mozgássérültek zalaegerszegi csoportja adománygyűjtést szervez 2015. október 07-08-án a 

Zala Plázában 2015. október 09-10-11-én az Októberfeszt fesztiválon. 

A hideg idő beállta előtt szeretnénk segíteni a mozgássérült sorstársainknak élelmiszerrel, 

ruhaneművel, háztartási cikkel, konyhai eszközökkel, pénzadománnyal és minden olyan 

dologgal, ami megkönnyíti életüket és boldoggá teszi napjaikat.  

 

Kérjük, hogy lehetőségeihez mérten tegye meg napi jó cselekedetét a mozgássérült emberek 

javára!  

 

"Minden darab kenyérben és fillérben, 

amelyet jó szívvel adsz Isten áldása, 

gondolata és dicsősége megy tovább a világon." 

"A jókedvű adakozót szereti az Isten" (2Kor 9) 

 

 

Megrendezés dátuma: 2015. október 11. 

 
Forrás:• MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://rtl.hu/rtlklub/hirek/kerekesszekes-artista-elkepeszto-mutatvanyai
http://www.meosz.hu/

