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Ha nem vagy legalább 70 százalékos rokkant, nem kapsz járadékot 
 

A korábbi szabályozás szerint rokkantsági járadékra az a személy szerezhetett 

jogosultságot, aki a 25. életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, vagy 80 

százalékos, illetve azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett, és 

nyugellátást, baleseti nyugellátást nem állapítottak meg a részére. További feltétel volt, 

hogy, amennyiben a fenti jogosultsági feltételeknek megfelelő személy intézményben van 

elhelyezve, az elhelyezés nem lehet térítésmentes – olvasható a portálon. 

 

A 2016. január 1-jétől hatályos módosított jogi szabályozás úgy rendelkezik, hogy 

rokkantsági járadékra az a személy jogosult, akinek a 25. életéve betöltése előtt keletkezett 

egészségkárosodása legalább 70 százalékos mértékű, és nyugellátásban, baleseti 

nyugellátásban, illetve megváltozott munkaképességű személyek ellátásában – rehabilitációs 

ellátás, rokkantsági ellátás – nem részesül. 

 

Enyhül a szigor 

 

A legfőbb változás a szabályozásban, hogy az ellátásra való jogosultság tekintetében nem kell 

vizsgálni, hogy az érintett személy teljesen munkaképtelen-e az ellátás megállapításának és a 

már korábban megállapított járadék felülvizsgálata esetén, a továbbfolyósításnak 2016. január 

1-től a 70 százalékot elérő egészségkárosodás a feltétele. 

 

A 25. életév előtt fennálló 70 százalékos egészségkárosodási feltételnek folyamatosnak kell 

lennie. Abban az esetben, ha az egészségkárosodás mértéke már nem éri el a 70 százalékot, 

akkor az ellátás megszüntetésére kerül sor. 

 
Forrás: 24.hu 

 

 

 

Ilyen feltételek mellett vállalhat munkát, ha nyugdíjas 
 

Idén nem változtak jelentősen a nyugdíj melletti keresőtevékenységre, és azzal összefüggő 

szüneteltetésre vonatkozó szabályok. Csak az öregségi nyugdíjkorhatár alatti nyugdíjasokat 

érinti, hogy ha január 1. után a minimálbér 18-szorosát meghaladja a nyugdíj melletti kereset, 

akkor a nyugdíjat december 31-éig szüneteltetik, vagyis 1 millió 998 ezer forint az a bruttó 

kereset, amit a 2016-os évben a nyugdíj folyósítása mellett el lehet érni – hangsúlyozta Dr. 

Molnár Ágnes, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság osztályvezetője a Kossuth 

Rádió Napközben című műsorában. 

 



Dr. Molnár Ágnes arról is beszélt, hogy az öregségi korhatár felett semmiféle 

keresőtevékenységgel összefüggő korlátozás nincsen. 

 

A vállalkozó abban a kedvező helyzetben van, hogy a nyugdíj megállapítását is igényelheti a 

vállalkozás fenntartása mellett, mivel attól a naptól kezdve, amikortól nyugdíjra jogosult, 

úgynevezett kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozónak minősül, aki 

társadalombiztosítási szempontból nem biztosított - fogalmazott. 

 

Megjegyezte, hogy azok a személyek, akik a közszférában kerülnek foglalkoztatásra, és 

emellett nyugdíjban részesülnének, esetükben a jogviszony teljes tartalmára szüneteltetni kell 

a nyugdíjak folyósítását. 

 

Külföldi munka esetén is ugyanaz a szabály 

 

A magyar szabályok következményeket fűznek ahhoz az esethez, ha az öregségi nyugdíj 

korhatár alatti nyugdíjas meghatározott keresetet ér el, így a nyugdíjfolyósítását szüneteltetni 

kell. Ezt azonos módon alkalmazzák akkor is, ha az Európai Unió valamelyik tagállamában 

folytat keresőtevékenységet a nyugdíjas. Az Európai Unió tagállamainak 

társadalombiztosítási rendszereire vonatkozó koordináció írja elő, a tények azonos 

figyelembevételének elve alapján – fűzte hozzá Molnár Ágnes. 

 

A szakember aláhúzta, hogy a rokkantsági ellátásban részesülők nem nyugdíjasok: a 

megváltozott munkaképességűek számára biztosított ellátások nem a nyugdíjalapból kerülnek 

finanszírozására. A nyugdíjasok számára van olyan lehetőség, hogy méltányossági emelést, 

illetve egyszeri segélyt igényelhetnek - emelte ki Molnár Ágnes. 

 

Aki nyugdíj mellett dolgozik, annak jár az egy év alatt elért keresete havi átlagának fél 

százaléka a nyugdíj mellett. Ha ezt megállapítják, akkor a nyugdíja mellett mindvégig 

folyósításra kerül - emelte ki. 

 

Fizetni kell a járulékokat 

 

Dr. Kiss Péter András, a NAV adószakmai szóvivője azt mondta: aki nyugdíjasként vállal 

munkát, ugyanúgy adózik, mint bárki más, így ugyanaz a bevallási határidő is, attól függően, 

hogy munkavállalóként vagy egyéni vállalkozóként tevékenykedik. Ezen kívül végezhet 

egyszerűsített foglalkoztatás keretében is munkát, vagy dolgozhat háztartási alkalmazottként 

is – tette hozzá. 

 

A szóvivő arra is felhívta a figyelmet, hogy a járulék a jövedelem után 4 százalék 

egészségbiztosítási járulékot és 10 százalék nyugdíjjárulékot kell fizetni. Ha vállalkozik a 

nyugdíjas korú, akkor egyéni vállalkozóként saját maga után kell fizetnie a járulékot, társas 

vállalkozás után pedig a társas vállalkozás fizeti helyette az egészségbiztosítási járulékot, 

amely idén január 1-től 7050 forint. Egyszerűsített foglalkoztatás keretében vagy háztartási 

alkalmazottként végzett munka esetében nem kell járulékot fizetni – húzta alá Kiss Péter. 

 

Dr. Tóta Áron ügyvéd a műsorban hangsúlyozta, hogy ha a munkáltató nyugdíjassal köt 

munkaszerződést határozatlan időre, azt indoklás nélkül megszüntetheti. Ha megindokolja, 

akkor az indoklás tartalmáért felel a munkáltató. Határozott idejű esetén azonban felmondás 

esetén köteles megindokolni - emelte ki. 

 



Közalkalmazottak esetében, ha eléri az öregségi teljes korhatárt a munkaviszony, akkor nem 

köteles a munkáltató felmondani, megszüntetni a közalkalmazotti munkaviszonyt.  A 

kormánytisztviselők és köztisztviselők esetében, ha 70. életévét betöltötte, megszűnik a 

jogviszony – magyarázta az ügyvéd. 

 
Forrás: hirado.hu 

 

 

 

TIZENÖTÖDIK SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPLI A SZÉKESFEHÉRVÁRI 

CSEMETE ALAPÍTVÁNY 
 

A Viktória Rehabilitációs Központban ünnepelte 15. születésnapját a Székesfehérvári 

Csemete Alapítvány, amely családbarát szolgáltatásait kisgyermeket nevelő családoknak 

kínálja. Az alapítvány olyan hiánypótló szolgáltatást is működtet, mint a FECSKE 

Szolgálat, ennek keretében fogyatékos gyerekeket nevelő családok otthonában 

nyújtanak segítséget. 

 

A 15. születésnapi ünnepségen Dr. Horváth Miklósné, Víziváros önkormányzati képviselője 

köszöntötte a résztvevőket, kiemelve, hogy az alapítványnál dolgozók napi tevékenysége több 

mint munka. "Ez a hivatás, a gyermeknevelés a következő nemzedék minőségét alapozza 

meg, nemzetek sorsa múlhat azon, hogy igényesek, intelligensek és érzékenyek legyenek az 

utánunk következő nemzedék tagjai. Ezt csak úgy lehet elérni, ha nem csak a napi fizikai 

ellátást kapják meg ezek a legfogékonyabb korban lévő gyerekek, hanem megkapják a 

szellemi gondoskodást, és szeretettel, odafigyeléssel vezetik be őket abba a bonyolult, 

összetett sokszor káoszos, mégis csodálatos világba, ami körülveszi őket." - fogalmazott az 

ünnepségen Dr. Horváth Miklósné, aki hozzátette, hogy az igazi elismerést az alapítvány 

dolgozóinak azok, a munkaköpenyükön láthatatlanul ott csillogó érdemrendek jelentik, 

amelyek a gyermekek szeretetéből és a szülők hálájából vannak szőve. 

 

A Székesfehérvári Csemete Alapítvány családbarát szolgáltatásait kisgyermeket nevelő 

családoknak kínálja. A Sarló utcai Csemete bölcsőde és gyermekcentrum működtetése mellett 

házi gyermekfelügyelet is hozzá tartozik szolgáltatásaikhoz. Az ünnepség első részében a 

dolgozók visszaemlékeztek az elmúlt 15 évre, majd köszöntésekkel folytatódott az ünnep. 

 

Dr. Mátay Katalin főorvos a FECSKE Szogálat szakmai vezetője kiemelte, hogy az elmúlt 15 

év alatt megalapozták az alapítvány munkáját, elnyerték az önkormányzat, a munkatársak és a 

szülők bizalmát és pozitív példát mutattak más civil szervezeteknek, hiszen a mai napig 

újdonságnak számít az a széles szolgáltatási paletta, ami jellemzi a Székesfehérvári Csemete 

Alapítványt. 

 
Forrás: szekesfehervar.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Erőt és örömet adó alkotás 
 

Fazekasné Erdélyi Ilona és Zsoldos Irén alkotásaiból nyílt kiállítás a Csepel Galériában. 

Mindkét alkotó mozgáskorlátozott, így művészetük nem csupán gyönyörködtet, hanem 

tanít is: minden helyzetre van megoldás és a legnagyobb nehézségek közepette is meg 

lehet találni a vidámságot 

 

A Csepeli Városkép Kft. által szervezett kiállítást Koppány Zsolt író, esszéista nyitotta meg, 

aki arról beszélt, hogy mekkora akaraterővel rendelkeznek az alkotók, amikor 

mozgáskorlátozottságuk ellenére életörömöt sugárzó, meghitt hangulatot ábrázoló, energiával 

telített képeket adnak a művészetkedvelő közönségnek. 

 

Fazekasné Erdélyi Ilona 38 évet töltött kórházban, állapota miatt szájjal festi képeit. 

 

– Örülök, ha meg tudom osztani másokkal személyes élményeimet, örömömet. A bánatomat 

nem szoktam megmutatni. Az élet csak úgy elviselhető, ha az ember arra törekszik, hogy tele 

legyen vidámsággal, ezért festek vidám képeket – magyarázta a Lokálnak Ilona, aki azt is 

elmesélte, hogyan készíti képeit. 

 

–  Amikor dolgozom, egy hónapig folyamatosan festek és egyszerre több képen dolgozom. 

Hason fekve festek, tehát nagyon közelről látom a képet. Ezért időről időre megkérem a 

férjemet, vigye arrébb, hogy messzebbről is lássam. És miközben nézegetem, nekikezdek egy 

másik képnek is. Úgyhogy tulajdonképpen koprodukcióban alkotunk. 

 

 
 

Zsoldos Irén baleset következtében lett mozgássérült, és terápiás jelleggel kezdett festeni és 

rajzolni. 



 

–  Ezeket a képeket csak magamnak készítettem, nem gondolok közben arra, ki mit fog róla 

mondani. Nagyon érdekes érzés, hogy most mások is láthatják, tulajdonképpen ilyenkor 

önálló életre kelnek az alkotásaim. Örülök, ha azt látom, hogy másoknak is tetszik és a 

szakmai vélemények is nagyon fontosak – magyarázta Irén. – Nem egészen három éve 

kezdtem el ezzel foglalkozni, és semmiféle képzettségem nem volt. Azóta elkezdtem tanulni 

is, képzőművész körbe járok és magánórákat is veszek. A fogyatékkal élő emberek nem élnek 

feltétlenül nehezebben, mint az épek, csak fizikai akadályok vannak. De a belső életünk 

ugyanolyan, mint bárki másé. Az alkotás sokat segít a nehézségekben, a rajzolás sok pluszt ad 

az életemhez – mesélte a művész, aki tavaly egyik grafikájával első helyezést ért el az Art 

Feszt Original Amatőr Alkotók pályázatán képzőművészet kategóriában. 

 

A két művész képei január 22-ig tekinthetők meg a Csepel Galériában. 

 
Forrás: lokal.hu 

 

Szekeres Pál paralimpiai tisztségviselő lesz Rióban 
 

A Nemzetközi Kerekes székes Vívószövetség kihirdette a riói paralimpia sportági 

versenyeinek tisztségviselőit, és a versenyigazgatóság elnöke Szekeres Pál lett. 

 

A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) keddi tájékoztatása szerint a paralimpiai bajnok 

magyar sportdiplomatának, aki az IWAS alelnöke, a verseny megrendezésének teljes 

koordinációja lesz a feladata. 

 

A közlemény szerint Szekeres Pál a sportág hitelességét javító döntésnek tartja a felkérést, 

hiszen mint tapasztalt versenyző és végzett mediátor nemcsak a verseny háttérfeltételeit 

ismeri, de a sportolók és felkészítőik lelkiállapotának, felfokozott hangulatának kezelésében is 

szerzett gyakorlatot. 

 

 
 

 

 



 

Magyarországról két bírót is beválasztottak a tisztségviselők közé, Piecs Adriennt és Hamar 

Balázst, mindketten három fegyvernemes (tőr, kard, párbajtőr) versenybírók. Az MPB 

emlékeztet arra, hogy Magyarország eddig 11 kvótát szerzett a szeptember 7. és 18. között 

sorra kerülő Rio de Janeiró-i paralimpiára: cselgáncsban, sportlövészetben, kajak-kenuban, 

kerékpársportban és asztaliteniszben biztosan lesznek magyar indulók. 

 
Forrás: origo.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


 

                   A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

 

MEOSZ elnökségi ülés 
 

A Szövetség a 2016. évi 1. - soros - elnökségi ülését 2016. január 25-én (hétfőn) 10.00 órai 

kezdettel, a MEOSZ Központ Rádai Sándor termében (1032. Budapest San Marco u. 

76.) tartja. 

A meghívó itt letölthető! 

 

 

Megrendezés dátuma: 2016. január 25. 

 
Forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

• 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

Jelige: "SKIT" 

Budapesti irodánkban szeretnénk alkalmazni egy megváltozott munkaképességű 

kollégát napi 4-6 órában. 

 

Főbb feladatok: 

- adatok felvitele online rendszerbe 

- napi, havi jelentések készítése 

- szkennelés, adatrendezés, iktatás 

- adatbázis-készítés (értékesítés, HR területén) 

- bejövő és kimenő posta ügyintézése 

 

Elvárások: 

- érettségi bizonyítvány 

- magabiztos angol nyelvtudás 

- német nyelvtudás előny 

- pontos, precíz munkavégzés 

- adminisztrációban szerzett tapasztalat 

 

Az irodaházban (Griff irodaház) kizárólag az iroda ajtajában található egy alacsony küszöb. 

Mozgássérült mosdó található a földszinten, melyet a villanykapcsoló magassága miatt csak 

segítséggel lehet használni. 

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "SKIT" 

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

http://meosz.hu/doc/2016_meosz_elnoksegi_ules_meghivo.doc


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! 

 
Forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

