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Egymilliárdot adnak a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatóknak 
 

 

Csaknem egymilliárd forintos egyszeri támogatásban részesülnek a megváltozott 

munkaképességű embereket foglalkoztató akkreditált cégek a munkakörülmények 

javítására, eszközeik fejlesztésére - jelentette be az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős 

államtitkára kedden, Budapesten. 

 

Czibere Károly elmondta, a kormány december 31-én döntött a támogatásról, amelyet már át 

is utaltak az érintett vállalatoknak. 

Hozzátette, az egyszeri támogatásban másodjára részesültek a cégek, 2014 végén ugyanis 2,6 

milliárd forintos támogatást folyósított a kormány. 

 

Kiemelte, mivel ez a támogatási forma rendkívül népszerű, és jelentősen segíti a megváltozott 

munkaképességű emberek elhelyezkedési esélyeit és munkakörülményeit, a kormány úgy 

döntött: rendszeressé teszi a támogatást, és jogszabályban garantálja, hogy minden év végén 

folyósítja azoknak a cégeknek, amelyek a következő évben is vállalják megváltozott 

munkaképességű emberek foglalkoztatását. 

 

Az összeg nagyságát a foglalkoztatottak számának arányában határozták meg - közölte, 

hozzátéve, a támogatást november 30-ig lehet felhasználni olyan fejlesztésekre, 

beruházásokra, eszközbeszerzésekre, amelyek segítik a megváltozott munkaképességű 

emberek munkavégzését. 

 

Ilyen beruházás volt például a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft.-nek a sajtótájékoztató 

helyszínéül szolgáló, XIV. kerületi telephelyén kialakított személylift, amellyel teljessé vált 

az épület akadálymentesítése - hangsúlyozta. 

 

Az államtitkár elmondta azt is, hogy tavaly ősszel kiírták már azt a pályázatot, amely - 

egyfajta bértámogatásként - 2016-ban egész évre biztosítja a munkáltatóknak a foglalkoztatás 

költségeit. Erre a tavalyi 29 milliárddal szemben idén 34 milliárd forintot biztosítanak, így a 

múlt évi 30 300 támogatott foglalkoztatott után az idén már több mint 30 700 megváltozott 

munkaképességű ember tud valamilyen foglalkoztatási formában elhelyezkedni. Nőtt a 

programban részt vevő munkáltatók száma is: tavaly 325 munkáltató vett részt a programban, 

az idén 350. 

 

Czibere Károly beszélt arról is, hogy az új közbeszerzési törvénynek köszönhetően a 

fogvatartottakhoz hasonlóan mentesülnek a közbeszerzési eljárás alól a megváltozott 



munkaképességű emberek is, ugyanis az uniós közbeszerzési értékhatár alatt nem kell az 

eljárást lefolytatni, ha megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztat az adott cég. 

 

Beszámolt továbbá arról, hogy a bürokráciacsökkentő intézkedéseknek köszönhetően ettől az 

évtől 60-ról 21 napra csökken a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató 

munkáltatók akkreditációs eljárásának hossza, valamint változott a lakóingatlan átalakításához 

kapcsolódó akadálymentesítési támogatás összege és igénybevételének lehetősége is. A 

támogatást már nemcsak egyszer lehet igényelni, hanem tízévente újra, összege pedig az 

eddigi 150 ezerről január elsejével 300 ezer forintra nőtt. 

 

Czibere Károly közölte azt is, hogy tervben van a rehabilitációs ellátások folyósításának 

átalakítása is. Eddig a munkaórák számához kötötték a jogosultságot, a jövőben azonban felső 

jövedelmi korlátot vezetnének be. 

 

Az államtitkár úgy fogalmazott, a kormány célja, hogy a passzivitásra kárhoztató segély 

helyett arra ösztönözze a megváltozott munkaképességű embereket, hogy bebizonyítsák, ők is 

tudnak értékteremtő munkát végezni, s ezek az emberek és a munkáltatók egymásra találjanak 

 
Forrás: hirado.hu 

 

 

 

 

Milyen szempontokat vesznek figyelembe a megváltozott munkaképesség 

megállapításánál? 
 

Korábban a munkanélküliség helyett rokkantságot állapítottak meg minden olyan 

munkanélkülinél, akinek valamilyen krónikus betegségről orvosi papírja volt. Ezen 

változtatott egy 2012-es miniszteri rendelet. 

 

Az 1989-es rendszerváltást követően emberek százezrei vesztették el munkahelyüket. Az 

akkori kormány úgy döntött, hogy – ellentétben a többi posztszocialista országgal – a 

munkanélküliség helyett rokkantságot állapít meg minden olyan munkanélkülinél, akinek 

valamilyen krónikus betegségről orvosi papírja volt. 

 

A porckorongsérv, a depresszió, a magas vérnyomás vagy a cukorbetegség nem okoznak 

rokkantságot, hiszen megfelelő kezelés mellett a betegek munkaképesek. Ezért a korábban 

alkalmazott rokkantsági szempontok egy 2012-ben hozott miniszteri rendelet (7/2012. (II. 14.) 

NEFMI rendelet) alapján megváltoztak. 

 

 A törvény külön pontban fogalmazza meg, hogy a rokkantság mértékét a szakorvosok által 

kiállított dokumentáció alapján állapítják meg, valamint lényeges változás, hogy rokkantság 

helyett az egészségi állapot mértékét határozzák meg. 

 

Megváltozott munkaképesség megállapítása 

 

A rendelet alapján az a kérelmező tekinthető megváltozott munkaképességűnek, akinek az 

egészségi állapota 60% vagy ennél alacsonyabb. Korábban ez éppen fordítva volt: azt 

tekintették megváltozott munkaképességűnek, akinek egészségi állapota 50%-os vagy a fölötti 

értéket ért el – tehát az új rendszer a régi fordítottjának tekinthető. 



Részletesebben lebontva az a személy, akinek egészségi állapota: 

 

51-60% közé esik, a B kategóriába (régi 50%), 

 

31-50% közé esik, a C kategóriába (régi 67%), 

 

1-30 % közé esik, a D kategóriába (régi 100%) sorolható. 

 

Ez a besorolás tovább árnyalható aszerint, hogy az egyén rehabilitálható vagy képes-e az 

önellátásra. 

 

Az egészségi állapot mértékét úgy határozzák meg, hogy szervenként és betegségenként 

táblázatok alapján megállapítják az egészségkárosodás mértékét, majd összeadják ezeket az 

adatokat, és a 100%-ból kivonják a kapott egészségkárosodás mértékét. Ha az egészségállapot 

mértéke 60% vagy kevesebb, akkor az adott személy rokkantnak számít. 

 

Idegrendszeri károsodások Neurológiai károsodások, bénulások értékelésénél az alapbetegség 

helyett elsősorban a funkcionális állapotot veszik figyelembe. Meg kell határozni, hogy 

melyik végtag milyen mértékben károsodott, ez mennyire befolyásolja a beteg mindennapi 

tevékenységét – például a járásteljesítményt, fizikai terhelhetőséget vagy az állóképességet. 

Külön szempontként szerepel a beszédzavar, mint tényező. 

 

Egyéb speciális esetek Fájdalommal járó kórképek esetében minimális egészségkárosodás 

ítélhető meg. Porckorong-betegségben maximum 30% egészségkárosodás, társuló pszichés 

tünetek esetében pedig további károsodás véleményezhető. 

Alvászavarnál nappali éberség dokumentált megzavarása esetében 1-60% közötti 

egészségkárosodást lehet megítélni. 

Mozgászavarok, Parkinson-kór esetében a betegség stádiuma, önellátás dokumentált zavara, 

szellemi funkciók hanyatlása esetében 10-79% egészségkárosodás véleményezhető. 

 

Epilepszia esetében a rohamok havi gyakorisága mellett további egészségkárosodás 

állapítható meg pszichés kísérő tünetek, valamint EEG és MR eltérések esetében. Heti 

gyakorisággal jelentkező, állandó gyógyszeres kezelést és ellátást igénylő migrénes rohamok 

esetében maximum 10% adható. 

Súlyos, maradványtüneteket hagyó arcideg-bénulás esetében 9-30% egészségkárosodás 

állapítható meg. 

 
Forrás: weborvos.hu 

 

 

Másként kell nyugdíj-ügyeket intézni 
 

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. 

évi CLXXXVI. törvény (továbbiakban: Törvény) 2016. január 1-én lépett hatályba. A 

jogszabály rendelkezéseinek célja a közigazgatási hatósági eljárások egyszerűsítése, az 

engedélyhez kötött tevékenységek körének csökkentése, az ügyintézési határidők 

lerövidítése, ezáltal az ügyfelek terheinek csökkentése. 

 

A Törvény általános, valamennyi közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó, és különös, az 

egyes hatósági ügyfajtákra vonatkozó szabályokat tartalmaz. 



 

A közigazgatási hatósági eljárás szabályainak 2016. évi módosítása miatt szükségessé vált az 

egyes ágazati hatósági ügycsoportokban is a szabályok hozzáigazítása az általános eljárási 

szabályokhoz. 

 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny.) 

és a végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet (továbbiakban TnyR.) a 

következőkben bemutatásra kerülő rendelkezésekkel kapcsolódik az új szabályokhoz. 

 

Ügyintézési idő 

 

2016-tól a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (továbbiakban: KET) szerinti általánosnál (21 nap) hosszabb ügyintézési időt 

csak törvény állapíthat meg. Erre figyelemmel már csak a Tny-ben találunk az ügyintézési 

időre vonatkozó szabályt, huszonkét munkanapban meghatározva a nyugdíjügyeknél az 

általános ügyintézési időt (Tny. 72.§. (1) bekezdés). 

 

A TnyR-ben már nem szerepel ügyintézési időre vonatkozó szabály. Ha az eljárásban az 

egészségi állapot szakkérdését is vizsgálni kell (pl. özvegyi nyugdíjnál az özvegy 

megváltozott munkaképességét) az ügyintézési idő a korábbi negyven munkanapról harmincöt 

munkanapra változott. 

 

Különleges ügyintézési idő kapcsolódik a tárgyévi valorizációs szorzószámok megjelenéséig 

(március hó vége) nyugdíjelőleg folyósításával érintett ügyekhez, ahol a nyugdíj végleges 

összegét a szorzók hiányában március végéig nem lehet megállapítani. 

 

Ezekben az esetekben az ügyintézési határidő a tárgyév április 15-én telik le, ha a 

nyugdíjkérelem elbírálására vonatkozó általános ügyintézési határidő április 15. előtt telne el 

(Tny. 72. § (2) bekezdés). 

 

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által nyilvántartott adatokról szóló hatósági bizonyítvány 

kiadásának határideje tíz munkanap (Tny. 72. § (3) bekezdés). 

 

Nincs határidő hosszabbítás 

 

Fontos ügyintézési időt szabályozó új rendelkezés az ügyintézési idő meghosszabbítási 

lehetőségét megszüntető szabály. 

 

(Korábban az ügyintézési határidőt az igazgatási szerv vezetője egy alkalommal, az 

ügyintézési idővel azonos tartammal indokolt esetben meghosszabbíthatta). 

 

A Tny-ben a korábbi, az ügyintézési határidő meghosszabbítását lehetővé tevő szabályok 

hatályon kívül helyezésre kerültek. 

 

Pl. a Tny. 96/B § (6) bekezdésében már nem találjuk az adategyeztetési eljárás ügyintézési 

határidejének korábbi hatvan nappal történő meghosszabbítási lehetőségét. 

 

A korábban a TnyR. 66/A §-ában található, az általános, huszonkét munkanapos ügyintézési 

határidő legfeljebb huszonkét munkanapos meghosszabbítási szabálya is hatályon kívül 

helyezésre került. 



 

Új – sommás eljárás 

 

Azokban a kérelemre induló ügyekben, amikor a döntés meghozatalához minden szükséges 

feltétel a hatóság rendelkezésére áll a tényállás tisztázásához a hatóságnak azonnal, de 

legkésőbb nyolc napon belül döntést kell hoznia. 

 

Ez az ún. sommás eljárás, melynek további feltétele, hogy az ügyben ne legyen ellenérdekű 

fél, és az eljárásra irányadó ügyintézési idő ne haladja meg a két hónapot, vagy a hatvan 

napot. 

 

Nyugdíj ügyeknél sommás eljárásra kerülhet sor például a nyugdíj melletti keresőtevékenység 

alapján kért fél százalékos nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelemnél (Tny. 22/A §), 

vagy méltányossági nyugdíjemelés, egyszeri segély engedélyezésére vonatkozó kérelmek 

esetében. 

 

Azokban az ügyekben, ahol a sommás eljárás feltételei nem állnak fenn (pl. nem áll minden 

adat rendelkezésre) az általános határidejű eljárás lefolytatására kerül sor. 

 

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által lefolytatott eljárásokban a függő hatályú 

döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról (Tny. 72.§ (4) bekezdés) 

 

Határidő túllépés 

 

A nyugdíj eljárások fő szabályként költség és illetékmentesek, néhány ügyfajta azonban 

illetékköteles. 

Ilyen ügyfajta például a tartozás mérséklésére, elengedésére vagy fizetési kedvezmény 

engedélyezésére irányuló kérelem, ahol általános tételű eljárási illetéket kell fizetni 

(Tny. 81.§ (2) bekezdés). 

 

Ezekben az esetekben a két hónapos ügyintézési idő túllépése esetén az igazgatási szervet az 

általános tételű illeték összegének megfelelő fizetési kötelezettség terheli az ügyfél részére. 

 

Amennyiben az eljárás illeték, vagy igazgatási szolgáltatási díj mentes, az ügyintézési 

határidő eredménytelen letelte esetén tízezer forintot kell fizetnie az igazgatási szervnek az 

ügyfél részére (Ket. 71/A § (2) bekezdés). 

 

A fentiekben ismertetett függő hatályú döntés nyugdíj ügyekben is a kérelemre induló 

eljárásokban alkalmazandó, így a hivatalból induló nyugdíjeljárásokban, pl. a nyugdíj melletti 

keresőtevékenységnél az éves kereseti korlát túllépéséről tett bejelentés nyomán az ellátás 

felfüggesztésére vonatkozó ügyintézésnél erre nem kerül sor. 

 

Szintén nem kerül sor függő hatályú döntés kiadására például az ügyfél kérelmére induló 

adategyeztetési eljárásban, mert ott az ügyintézési idő a Tny. 96/B § (6) bekezdése szerint 

hatvan nap , melybe nem számít bele az ügyfél által a közölt szolgálati időre tett visszajelzés 

hivatalhoz történő beérkezéséig eltelt idő. 

 

 

 

 



Hiánypótlási felhívás 

 

Számos ügyben előfordulhat, hogy az ügyfél az eljárás megindításakor nem nyújt be minden, 

a kérelem elbírálásához szükséges iratot a hatósághoz, és a hivatal hiánypótlási felhívást küld 

részére. 

 

Ebben a felhívásban meg kell jelölni a hiánypótlásra biztosított határidőt is, amely az új 

rendelkezés szerint legfeljebb negyvenöt nap lehet. 

 

Közös érdek azonban az ügyek mielőbbi lezárhatósága érdekében az adott esetben éppen csak 

szükséges hosszúságú határidő alkalmazása, amely néhány nap is lehet. 

 

A hiánypótlási határidő jelenleg már beleszámít a teljes (hatvan napos) ügyintézési időbe, ha 

az ügyfél a határidőben nem tesz eleget a felhívásnak, a hatóság a rendelkezésre álló adatok 

alapján fogja elbírálni a kérelmet, amely a szükséges adatok hiányában elutasításra is 

kerülhet. 

 

Belföldi jogsegély 

 

Ha az ügy elbírálásához más hivataltól kell adatot, iratot kérni, ún. belföldi jogsegély 

megkeresés történik. 

 

Az ügyek mielőbbi befejezhetősége érdekében a hatóságok elektronikus úton végzik ezt a 

feladatot. 

 

A Tny. törvényi felhatalmazás alapján, az ügyek jellege miatt tartalmazhat a Ket. öt napos 

belföldi jogsegély megkeresés teljesítésére vonatkozó határidejétől eltérő rendelkezést. 

 

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek a belföldi jogsegély kérelmet tizenöt munkanapon 

belül kötelesek teljesíteni (Tny. 71. (1) bekezdés). 

 

Ez a határidő huszonkét munkanap lehet, ha a kért adatok beszerzéséhez hatósági ellenőrzést 

kell lefolytatni. 

 

A belföldi jogsegély eljárás miatt 2016-tól a megkeresés teljesítésére vonatkozó határidő nem 

hosszabbítható meg. 

 

Eljárás felfüggesztése 

 

2016-tól az eljárás felfüggesztése csak kivételes esetben fordulhat elő. 

 

A Tny. csak abban az esetben teszi ezt lehetővé, ha a hozzátartozói nyugellátás 

megállapításához a hozzátartozó bíróság által eltűntté, holttá nyilvánítása iránti eljárást kell 

kezdeményezni, vagy az ügyfél hatósági bizonyítvány kiadását kéri, 1955-től született, és vele 

hivatalból adategyeztetési eljárást még nem folytattak le. 

 

Ezekben az esetekben a hozzátartozói nyugdíj megállapítása iránti eljárás, illetve a hatósági 

bizonyítvány kiadása iránti eljárás felfüggesztendő a kapcsolódó másik eljárásra tekintettel 

(Tny. 44/F §, 96/E § (2) bekezdés b) pont). 

 



Fellebbezési eljárás 

 

Jelentős változás következik be 2016. januárjától a másodfokú hatósági eljárásban. 

 

Ettől az időponttól ugyanis a másodfokú hatóság, ha a másodfokú döntés meghozatalához 

nincs elég adat, vagy az első fokú döntés meghozatalát követően új tény merül fel, vagy 

egyébként a tényállás további tisztázása szükséges, a kiegészítő bizonyítási eljárás 

lefolytatását maga végzi el, és ennek alapján dönt. 

 

Korábban a tényállás tisztázatlansága miatt a másodfokú hatóság új eljárás lefolytatására 

utasíthatta az első fokú hatóságot, egy teljes újabb első fokú eljárást elrendelve. 

 

Szintén nagyon fontos változás, hogy az ügyfél a fellebbezést köteles megindokolni, azaz 

megnevezni, hogy a tényállást, vagy a jogszabály alkalmazást vitatja-e, és miért. 

 

Lényeges új szabály, hogy a fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amely az 

ügyfél előtt már az elsőfokú döntés meghozatala előtt ismert volt. 

 
Forrás: ado.hu 

 

 

 

Küzdenek a parkoló kártyáért a rokkantak 

 
Csongrád megye, Hódmezővásárhely - Igazságtalannak tartja a mozgáskorlátozottak 

egyesülete, hogy a járni alig tudó rokkantak egy része nem kap parkoló kártyát, míg 

más fogyatékossággal élők alanyi jogon jutnak a kedvezményhez. Decemberi 

történetünkhöz az interneten számos hozzászólás érkezett. 

 
Ha kell, akár utcára is vonulnak a Mozgáskorlátozottak Országos Egyesülete tagjai, hogy 

változzon meg a rendszer, amely alapján a mozgássérültek parkolási igazolványhoz jutnak. 

Lapunkban nemrég írtunk a hódmezővásárhelyi Süli József kálváriájáról (2015. december 24. 

Parkolási kártya nélkül maradt a beteg férfi). Az idős férfinak márciusban járt le a 

mozgáskorlátozott parkolási kártyája. 

 

Mivel nehezen mozog, szerette volna meghosszabbíttatni. A kérését elutasították, ami ellen 

fellebbezett. Mivel a felülvizsgálat sem hozott kedvező eredményt, a bírósághoz fordult. A 

bíró szakértői vizsgálatot indítványozott, aminek a költségeit – 80 ezer forintot – 8 napon 

belül kellett volna befizetnie. Erre azonban nem volt pénze. 

 

A Mozgáskorlátozottak Országos Egyesülete már ősszel jelezte az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának, hogy szerintük nem igazságos a jelenlegi 

elbírálási rendszer. 

 
– Javasoltuk, hogy vizsgálják felül a közlekedésiképesség-minősítést – mondta Kovács 

Ágnes, a MEOSZ elnöke. A jelenlegi minősítési rendszerben, akinek csökkent a 

járótávolsága, lépcsőn járni nem képes, annál maximum 11–20 százalékos egészségkárosodást 

állapítanak meg. Aki a járásban bizonytalan, segítséget igényel, ő is csak 30 százalékot kap. 

Az egyéb fogyatékossággal élők viszont alanyi jogon jutnak a kedvezményekhez. 



 

– A látás- és hallássérültek, autisták, értelmi fogyatékossággal élők is kapnak parkoló kártyát 

– magyarázta az elnök. – Így sokszor előfordul, hogy sorstársainknak nem jut hely. Többek 

között azt kértük a minisztériumtól, hogy ezeket a parkolókat hagyják meg a súlyosan 

mozgáskorlátozottaknak, mert ők nem tudnak gyalog nagyobb távot megtenni. 

Kerekesszékkel a ki- és beszálláshoz elegendő helyre lenne szükség. A többi, 

fogyatékossággal élő ember a normál parkolóhelyen is elboldogul. Javasoltuk, hogy legyen 

kétféle parkolási igazolvány, egy a mostani jogosultságokkal a mozgáskorlátozottaknak, egy 

másik pedig a többi fogyatékkal élőnek azzal a kitétellel, hogy speciális parkolóhelyre nem 

állhatnak be. 

 

A MEOSZ kéréseit a minisztérium elutasította. – Megdöbbentett bennünket, hogy Nyitrai 

Imre államtitkár levele szerint a más fogyatékossággal élőkkel szemben diszkrimináció lenne, 

ha az előterjesztéseinket támogatnák. Mi ellenben azt tartjuk diszkriminációnak, hogy olyan a 

minősítési rendszer, amely szerint egy járni nem tudó vagy végtaghiányos ember nem kap 

parkoló kártyát. Nem adjuk fel. Tovább küzdünk a mozgáskorlátozottak jogaiért – tette hozzá 

az elnök. 

 
Sokan jártak így 

 

Süli József történetéhez sokan szóltak hozzá a Facebookon, jelezve, hasonló cipőben járnak. 

Elekes Imre azt írta, 15 évig volt parkolási kártyája, ami nemrég járt le. Próbálta ő is 

megújíttatni. „Engem is elutasítottak, hogy nem vagyok elég rokkant, holott 67 százalékkal 

véglegesítettek. … Újabb felülvizsgálatra hívtak be, de műtét miatt nem tudtam elmenni." 

„Pillanatnyilag derék- és térdarthrózisom miatt körülbelül 50-60 méterre tudok csak 

gyalogolni, de nagyon sok esetben ennél messzebb tudok leparkolni" – sérelmezte Kovács 

Miklós egy másik hozzászólásban. Verebélyiné Szilvia férjének 1 százalék hiányzott ahhoz, 

hogy megkapja a közlekedési kedvezményeket. „Hétszer műtötték csípőprotézisre. … Milyen 

betegség kellene még ahhoz az 1 százalékhoz?" – tette fel a kérdést. 

 
Forrás: delmagyar.hu 

 

 

 

8 órás munka mellett jár rokkantellátás? 

 
Azt szeretném kérdezni, hogy rokkantjáradékos vagyok, eddig 4 órába bejelentett 

munkám volt és 8 órát dolgoztam, de most át akarnak tenni 8 órás közmunkára, és ha 

bejelentenek 8 órásra, attól nem fog megszűnni a rokkantjáradékom? Ha elküldenek 

jár-e végkielégítés? 

 
Hogy hány órában dolgozhat, az Ön számára folyósított ellátás típusától függ, illetve attól, 

hogy az ellátást a felülvizsgálati rendszer 2012-es átalakítását megelőzően vagy azt követően 

állapították meg. Leveléből nem derül ki, hogy mikor állapítottak meg Ön számára 

egészségkárosodást, és átesett-e már az átalakításokat követően komplex minősítésen. 

 

Jelenleg két fő ellátási formáról beszélhetünk: 

 



Rehabilitációs ellátás mellett 2012. január 1-től legfeljebb heti 20 órában lehet 

keresőtevékenységet folytatni vagy közfoglalkoztatásban részt venni, az ezt meghaladó 

időtartamú keresőtevékenység vagy közfoglalkoztatás ideje alatt az ellátást szüneteltetni kell. 

A rehabilitációs ellátás melletti keresetnek viszont nincs összegkorlátja, bármennyit lehet 

keresni. (A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. 

törvény 7.§ (4) bekezdés a) pont alapján.) 

FONTOS! E szabályok a 2011. december 31-ét követően megállapított, vagyis nem valamely 

korábbi ellátásból átalakított rehabilitációs pénzbeli ellátásra vonatkoznak. Akinek 2011. 

december 31-éig járó ellátását 2012. január 1. napjától alakították át rehabilitációs ellátássá, és 

azóta felülvizsgálaton nem vett részt, a 2011. december 31-én hatályos korlátok között 

folytathat keresőtevékenységet. Amennyiben ez az eset áll fenn Önnél, kérem, jelezze, milyen 

ellátást kapott, és elküldöm, hogy Önre mi vonatkozik. 

 

A 2012. évi átalakítás során vagy a komplex minősítést követően megállapított rokkantsági 

ellátásban részesülő személyekre vonatkozó, 2014. január 1-jétől hatályos közös szabály 

szerint a rokkantsági ellátásban részesülő személy ellátását meg kell szüntetni, ha 

keresőtevékenységet folytat és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a 

mindenkori minimálbér 150 %-át. 

 

A biztosított egyéni és társas vállalkozó esetén minimálbér alatt a garantált bérminimumot 

kell érteni, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas 

vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú 

szakképzettséget igényel. 

 

Ha a kereseti korlát túllépése nem egymást követő három hónapban, hanem ritkábban valósul 

meg, az ellátás megszüntetésére nem kerül sor. (A megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. törvény 13.§ (2) bekezdés d) pontja alapján 

 
Forrás: hrportal.hu 

 
 

A csolnoki tini elmondja, milyen a mozgássérültek élete 
 

Trexler Erik egy teljesen átlagos csolnoki, 17 éves középiskolás diák. Iskolába jár, 

barátaival lóg és épp vezetni tanul. Abban különbözik társaitól, hogy mozgássérült. És 

fiatal kora ellenére felismerte, hogy az ő és sorstársai problémáiról beszélni kell. 

 

– Honnan jött az ötlet, hogy elindítod az előadássorozatod? 

– Két évvel ezelőtt megkeresett az általános iskolai osztályfőnököm, hogy lesz az iskolában 

egy egészségnap és mozgássérült érzékenyítő óra is. Erre a napra meghívtak több 

mozgáskorlátozott előadót és felmerült az ötlet, hogy akár én is mesélhetnék a gyerekeknek. 

Lementem meghallgatni az első előadást, utána a második alatt egy kis bátorságot gyűjtöttem 

és mikor a harmadik csoport jött be, akkor már én is meséltem egy-két dolgot magamról. Az 

előadás végén a gyerekek rengeteg kérdést tettek fel. Ekkor döbbentem rá, hogy 

tulajdonképpen erre mekkora igény van. A következő évben már önállóan beszéltem nekik. 

De a kérdésre visszatérve, tulajdonképpen az általános iskolai osztályfőnökömnek 

köszönhetem, hogy elindultam ezen a pályán. 

 

– Főként csak gyerekeknek tartasz előadásokat? 



– Nem feltétlenül. A célközönség tulajdonképpen nincs meghatározva. Egyszerűen eddig így 

alakult. Könnyebben tudok a kortársaimmal beszélgetni, de az előadás mindenkinek hasznos 

lehet. Elsősorban 11-12 éves kor felett szoktam javasolni a részvételt. 

 

– Miben tudsz például a gyerekeknek segíteni? Miről szól egy-egy előadásod? Mit 

tanulhatnak belőle? 

– Minden alkalommal olyan szempontok alapján állítom össze az előadást, olyan témákat 

választok, ami tudom, hogy érdekli őket. Olyan kérdésekre próbálok meg választ adni, 

amelyeket előtte már feltettek nekem. Így nem lőhetek nagyon mellé. A leggyakoribb kérdés a 

„mi történt veled, mitől vagy mozgássérült?”. Ezt mindig elmesélem, mert érdekli az 

embereket. Emellett az előadásokban választ kapnak arra is, hogy mitől lehet még valaki 

mozgássérült, vagy, hogy hogyan tudnak egy hasonló sorsú embernek segíteni. Sokan például 

nem tudják, hogy hogyan szólítsák meg, hogyan próbáljanak meg segítséget nyújtani anélkül, 

hogy megbántanák az illetőt. Egyébként az előadásnak van interaktív része is, amikor 

kipróbálhatják a kerekesszéket és szoktam készíteni nekik szituációs feladatokat is. 

 

– Mi motivál? Miért tartod fontosnak, hogy az emberek megismerjék a mozgássérültek 

mindennapi problémáit? 

– Szeretnék valamit tenni azért, hogy az emberek nyitottabbak és elfogadóbbak legyenek a 

mozgássérültekkel. A gyerekeket is ezért céloztam meg, mert talán a felnövekvő generációt 

még lehetne formálni. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapok és ez óriási erőt ad. Emellett 

fontos, hogy az emberek tudják, hogy milyen nehéz valójában egy mozgáskorlátozott élete. 

Nem olyan egyszerű, mint amilyennek sokan látják. Például nekem is mondták már, hogy 

milyen jó nekem, irigyelnek, amiért nem kell testnevelés órára járnom. Csak abba nem 

gondolnak bele, hogy miért nem kell, és lehet, nem olyan jó nekem. Nem tudják, hogy 

mennyi nehézséggel kell megküzdenem nap mint nap, amit például egy ép ember észre sem 

vesz. 

 

– Már túl vagy nagyon sok előadáson. Hogyan látod, mennyire tájékozottak a gyerekek ebben 

a témában? Mennyire érzékenyek szociálisan? Tudják például, hogy hogyan lehet segíteni? 

– Szerintem egyre nyitottabbak. Bár sok mindent nem tudnak, ez azért a kérdésekből kiderül. 

De pont ezért vagyok ott, hogy elmagyarázzak mindent. Viszont az biztos, hogy megérinti 

őket egy-egy történet, láttam már könnyeket a gyerekek szemében. Sokszor még az előadás 

után is odajönnek hozzám feltenni néhány kérdést. Többen köszönték már meg, hogy 

elmondtam nekik a történetem, támpontot adtam nekik abban, miként közeledjenek egy 

mozgássérült felé. Voltak, akik azt mondták, hogy eddig is szívesen segítettek volna, de nem 

tudták, hogyan szólítsanak meg valakit és miben tudnának segíteni. 

„Nem kellene eljátszania, hogy mozgássérült” 

 

Trexler Erik elmondta azt is: egyre több fiatal megy oda hozzá, ha segítségre szorul, de 

vannak olyanok is, akik kételkednek. 

– Szerencsére rengeteg pozitív visszajelzést kapok az emberektől. Sokszor, amikor megyek be 

egy-egy általános iskolába, már szaladnak elém a gyerekek és nyitják nekem az ajtót. Ezek 

nagyon jólesnek. Azt vettem észre, hogy van változás, de még mindig van hová fejlődni a 

mozgássérültek elfogadásában. Az emberek érdeklődőek, kíváncsiak, segítőkészek, de nagyon 

sok elutasítást és beszólást is kapok. Egyszer egy hölgy előre engedett a sorban, hogy ne 

kelljen sokáig ott állnom és mögüle hallottam a hozzászólást: „nem kellene eljátszania, hogy 

mozgássérült, csak azért, hogy előrébb jusson.” Ezek nyilván rosszul esnek az embernek. Azt 

már, hogy idegen helyen megbámulnak, már fel sem veszem. Bízom benne, hogy az 

előadásaimmal formálni tudom majd valamennyire az emberek hozzáállását. 



 
forrás: kemma.hu 
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-HÍREK- 

 

Fél karral is teljes életet él 
 

Gyulafirátót (bvr) – A bal karja egy születési rendellenesség miatt csak a könyökéig 

fejlődött ki, mégsem kérne új kezet magának. Nem azt kívánná, hogy ő legyen más. 

Inkább azt, hogy mások változzanak meg. Hogy ők legyenek elfogadóbb, őszintébb, 

igazabb emberek. Senek Lívia élete ugyanis, bármilyen hihetetlen, így kerek és egész. 

 

A 18 éves Senek Líviával a fűzfői Öveges-iskola tornatermében találkozunk. A vörös tincsek 

mögött vidám, mosolygós arc, kíváncsi, bátor tekintet. A filigrán lány villámgyorsan cikázik a 

kosárpályán és ügyesen veszi célba a gyűrűt. Nem sokszor ront, leginkább akkor, amikor a 

fotós kolléga instrukcióit igyekszik követni. Bármelyik hasonló korú tini lehetne, de az ő 

életét alapjaiban meghatározza a tény, hogy bal karja egy születési rendellenesség folytán nem 

fejlődött ki egészen, a könyökétől csonka. – Jól emlékszem az első találkozásra Livivel. 

Általános iskolásoknak vezettem meccset a megyei bajnoki sorozatban, a rátóti csapatban 

láttam először. Megrázó pillanat volt – meséli Soós Imre, Livi edzője. – Nagyon sajnáltam, és 

nem is értettem, miért pont ezt a sportot választotta. Aztán elkezdődött a mérkőzés, és 

elámultam. Livi a legnagyobb természetességgel mozgott a pályán, egyáltalán nem lógott ki a 

többiek közül. Technikailag, fizikailag is felvette és a mai napig fel is veszi a versenyt 

kortársaival. Lívia ötödik osztályos kora óta űzi ezt a sportágat, ám az általános iskolában 

nem szívesen járt edzésekre. Egyrészt, mert sokszor a nulladik órában tartották a 

gyakorlásokat, korán kellett kelni, másrészt úgy érezte, lenézőek vele a többiek. – 

Kiskoromban sokat csúfoltak, sokszor kiközösítettek a kezem miatt. Néha nagyon egyedül 

éreztem magam. Aztán egy régi ismerősöm az osztályunkba jött, ő is állandó céltáblája lett a 

gúnyos megjegyzéseknek. A nehézségek összekovácsoltak minket, jó barátok lettünk, és 

akkor határoztam el, mostantól kiállok magamért és azokért, akik hasonló helyzetbe kerültek– 

magyarázza Lívia. Ez az elhatározás nagy fordulatot hozott az életébe: egyre többen ismerték 

fel a gyerekek közül, hogy szeretetre méltó, vidám és jó fej lánnyal van dolguk, és Lívia mind 

több barátra tett szert. 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


A középiskolában – először nem az Övegesbe járt – újabb kedvezőtlen tapasztalata volt: 

vegyész szakon kezdett, ám néhány hónap után eltanácsolták a keze miatt. Áthelyezték egy 

gimnáziumi osztályba, de az nem tetszett neki. Innen került az Övegesbe, ahol kereskedelmi 

és marketing szakra jár, tizenegyedikes. – Kiskoromban rengeteget olvastam arról, hogy 

miként hajtanak végre különböző transzplantációkat. Arról álmodtam, hogy új, élő kezet 

kapok. Aztán, ahogy teltek az évek, rájöttem, nekem nem kell új kéz. Mindent újra kellett 

volna kezdeni megtanulni, vele mozogni, fogni. Elfogadtam magam és teljes az életem – 

mondja magabiztosan és nagy bölcsességgel. Arra kérem, mutassa meg, hogyan mozgatja a 

karját. A pulóver alól, amit időközben Soós Imre terített a vállára, kihúzza a kezét, 

megmutatja a dobómozdulatot, szépen megtámasztva a kosárlabdát, aztán ahogy két kézzel 

fogja, tartja a lasztit. Soós Imre veszi át a szót: – Sajnos most nincs lánycsapata az iskolának, 

így Livi a fiúkhoz jár le edzeni. Eleinte igen óvatosan játszottak vele a srácok, érezhetően 

féltették, de aztán hamar ráébredtek, nem érdemes vele finomkodni. Livi nagyon vagány, 

mindenkin áthámozza magát a pályán, nem lehet magára hagyni, különben gyorsan kosarat 

szerez – tudjuk meg. Ezzel Lívia is egyetért. – Imádom a kemény sportokat. A kosárlabda 

mellett szívesen nézek amerikai focit, bokszot, örömmel focizok is, mert a küzdelmet, a 

harcot szeretem a legjobban – mondja mosolyogva. Kérdezem a jövőről, miként tervezi az 

életét a középiskola után. Lívia kitérő választ ad, nem tudja, imádja a spontán dolgokat, nem 

szeret tervezgetni, mert annak sosincs jó vége. Viszont, teszi hozzá, mindig az élet jó oldalát 

nézi, a pozitív dolgokat keresi, és azt fontosnak tartja, hogy segítsen másoknak. Akkor 

hökkenek meg igazán, amikor azt mondja, ha lehetne sem kérne új, ép kart. – Inkább azt 

kérném, mások változzanak meg. Hogy ők legyenek elfogadóbb, őszintébb, igazabb emberek 
 

Forrás: Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete 

 

 

 

                                                -MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Adminisztrátor (Budapest) 
 

Jelige: "ADMOPI" 

Feladatok: 

Adminisztrátori és dokumentumkezelési feladatok ellátása. 

 

Akadálymentes-e a munkahely: nem 

Munkaidő kezdete és vége: 07.00-15.00 hétköznap 

Munkaszerződés típusa: közalkalmazotti kinevezés 

Számlaképesség szükséges-e: nem 

Kiválasztás, felvétel menete: jelölt önéletrajza alapján döntés a személyes meghallgatásról, 

ezt követően személyes meghallgatás 

Bruttó Fizetés, munkabér: 134.000,- Ft 

Munkavégzés helye: 1121. Budapest 

Szükséges végzettség: középiskolai végzettség 

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "ADMOPI" 

jeligével. Jelentkezését az allas@meosz.hu e-mail címre küldje. (Jelentkezésének 

továbbküldési feltétele díjtalan együttműködési megállapodásunk aláírása, melyet 

jelentkezése esetén, e-mailen küldünk meg címére.) 

 



Ha még nem regisztrált álláskeresőnk itt regisztrálhat. Csak regisztrált álláskeresőink 

jelentkezését tudjuk továbbítani 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

