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Elfogadta a Ház a 2015-ös zárszámadást 
 

Elfogadta az Országgyűlés kedden a 2015-ös költségvetés végrehajtásáról szóló törvényt. 
 

A tavalyi zárszámadásra 130 képviselő szavazott igennel, 60-an nemmel. 
 

A törvény indoklásában az előterjesztő Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter kiemelte: 

tavaly a kormányzati szektor európai uniós módszertan szerinti előzetes hiánya kisebb lett az 

eredetileg kitűzött célnál, a GDP 2,4 százaléka helyett annak 1,6 százalékában teljesült. 

 

A költségvetést kétszer módosították tavaly. Egyrészt a BKV Zrt. adósságának átvállalásáról 

és az Erste Bankban történő állami részesedésszerzésről döntött az Országgyűlés, valamint 

többletforrást biztosított a kurdisztáni katonai szerepvállalásra, a közútépítési programra, a 

megváltozott munkaképességűek támogatására és az ingyenes gyermekétkeztetés 

kiterjesztésére. A migránsválsággal összefüggésben szintén biztosították a szükséges 

forrásokat, továbbá átvállalták az MTVA 47,1 milliárd forintos adósságát. A többletkiadások 

fedezetét a kamategyenleg és az adóbevételek kedvezőbb alakulása biztosította, ennek 

következtében a törvénymódosítás az államháztartás pénzforgalmi egyenlegét nem 

befolyásolta. 

 

Az európai uniós programokról a miniszter kiemelte, hogy azok pénzforgalmi kiadása 

jelentősen, 294 milliárd forinttal meghaladta a tervezettet, döntően azon kormányzati törekvés 

eredményeképp, hogy maximális legyen az uniós források felhasználása. 

 

Az államháztartás központi alrendszerén belül a központi költségvetés 1213,8 milliárd 

forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 25,5 milliárd forintos deficittel, az 

elkülönített állami pénzalapok pedig 2,2 milliárd forintos többlettel zárták 2015-öt. 

 

Az államháztartás központi alrendszerén belül a központi költségvetés bevételei 

összességében jóval kedvezőbben teljesültek a törvényi módosított előirányzatnál - hívta fel a 

figyelmet Varga Mihály. A főbb adóbevételek közül a társasági adóból, az egyszerűsített 

vállalkozói adóból, a pénzügyi szervezetek különadójából, az áfából, a jövedéki adóból és a 

személyi jövedelemadóból befolyó bevételek is magasabbak lettek a tervezettnél. Ezen felül a 

költségvetési szervek és a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei, valamint a 

kamatbevételek is túlteljesültek. Ugyanakkor elmaradtak a tervtől az uniós és az állami 

vagyonnal kapcsolatos bevételek - közölte. 

 

A központi költségvetés kiadásai összességükben meghaladták a törvényi előirányzat szintjét. 

Magasabb mértékben realizálódtak többek között a költségvetési szervek és a szakmai fejezeti 

kezelésű előirányzatok kiadásai, a helyi önkormányzatok támogatásai, a kamatkiadások, 



valamint az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások is. Ugyanakkor elmaradtak a törvényi 

előirányzattól a lakásépítési támogatások és a kezességérvényesítések. 

 

A kormány gazdaságpolitikájáról szólva a zárszámadás indoklásában az áll: a kormány 2015-

ben folytatta a ciklus elején meghirdetett gazdaságpolitikai céljainak megvalósítását, így a 

költségvetési hiány alacsony mértéken tartását, az államadósság csökkentését, az ország 

versenyképességének javítását, a foglalkoztatás növelését és az ország növekedési 

potenciáljának emelését. 

 

A zárszámadáshoz benyújtott összegző módosító javaslat elfogadásával a Ház rendezte az 

egyházú fenntartású köznevelési intézmények támogatását is, hogy azt kiegyenlítse az állami, 

önkormányzati fenntartású intézményekével. Az egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás 

összege 31,1 milliárd forint, amelyet decemberben kapnak meg az érintett fenntartók. 

 

Egy másik módosítással pedig az Országgyűlés úgy döntött, hogy egy állami tulajdonban lévő 

zuglói ingatlant a Hajdúdorogi Metropolitai Egyháznak ad szociális, oktatási, kulturális és 

hitéleti feladatok elősegítésére. 

 
forrás: webradio.hu 

 

 

 

Autistáknak nyílnak információs pontok vidéken 
 

 
 

 

A központok ügyfélszolgálati irodaként és a térségi kapcsolatépítés intézményeként 

működnek majd, egy-egy helyi civil szervezetre alapozva. 
 

 

 

 

 



Autizmussal élőknek, családtagjaiknak, szakembereknek, valamint laikus érdeklődőknek 

nyithat információs központot vidéken novemberben az Autisták Országos Szövetsége 

(AOSZ) kormányzati támogatással - jelentette be Czibere Károly szociális ügyekért és 

társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár és Kővári Edit, a szervezet elnöke hétfői 

budapesti sajtótájékoztatójukon. 

 

A Nagykanizsán, Székesfehérváron, Veszprémben, Vésztőn, Szegeden és Salgótarjánban 

nyíló központok ügyfélszolgálati irodaként és a térségi kapcsolatépítés intézményeként 

működnek majd, egy-egy helyi civil szervezetre alapozva. Az államtitkár közölte, jövőre 59 

millió forinttal támogatják az AOSZ-t, Kővári Edit pedig azt mondta, hogy a szervezet 

csaknem egy-egymillió forintot biztosít jövőre a helyi intézmények működtetésére; 

képzésekre, rendezvényekre, szolgáltatásokra pedig további forrásokat ad. 

 

Czibere Károly azt hangoztatta, az autizmus nemcsak az érintettek ügye, és a kormányzat 

azon dolgozik, hogy ne maradjanak magukra nehézségeikkel és kérdéseikkel. Ez utóbbi miatt 

hiánypótló a mostani szakmai szolgáltatásfejlesztés, amely a családokhoz közel viszi a 

segítséget - tette hozzá. 

 

Az államtitkár a minisztérium kiemelt stratégiai partnerének nevezte a szövetséget, amely az 

évente növekvő kormányzati támogatást nem magára, hanem mindig újabb fejlesztésekre 

költi. Azért is példaértékű az alapítvány mostani projektje, mert országos hálózati 

rendszerben, egységes szakmai elvekkel, ugyanakkor a helyi kezdeményezésekre építve 

működik. 

 

Kővári Edit arról beszélt, a hálózat kialakításával az volt a céljuk, hogy az érintett 

családokhoz legközelebb tudjanak hatékony és összetett segítséget nyújtani. Az egyes 

irodákon keresztül szakmailag megalapozott információval, folyamatosan bővülő szolgáltatási 

körrel, képzésekkel szeretnék ellátni a családokat és a szakembereket. Céljuk az is, hogy a 

társadalmi szemléletformálásban is komoly szerepük legyen az irodáknak. 

 

Kővári Edit elmondta: az autizmus olyan fejlődési rendellenesség vagy állapot, amely egész 

életen át megmarad, de fejlesztéssel jó eredményeket lehet elérni. A legfrissebb kutatások 

szerint a világon minden 68. ember érintett autizmussal. 

 

Az autizmus jogilag fogyatékosságnak számít, számtalan megjelenési formája, spektruma 

miatt a hivatalos nevezése: autizmus spektrumzavar. Az autista emberek agya másképpen 

dolgozza fel a külvilágból érkező hatásokat. Érzékszerveik sokszor túlságosan kifinomultak 

vagy éppen ellenkezőleg, nem elég érzékenyek, hogy befogadják a környezet ingereit.  

 

A sajtótájékoztatót a Fogadj örökbe egy macit alapítvány idén megnyitott kávézójában és 

kulturális központjában tartották, ahol - mint azt Kárász Róbert, az alapítvány vezetője 

ismertette - nyolc fogyatékos ember, köztük több autista dolgozik. Az egykori Vörösmarty 

mozi termeiben kialakított, akadálymentesített, "fogyatékosságbarát közösségi térben" 

egyebek mellett tematikus filmfesztiválokon mutatják be a fogyatékossággal élők 

mindennapjait. A civil szervezetet Törőcsik Mari színésznő alapította, és arról vált híressé, 

hogy minden évben ismert emberek gyermekkori mackóit árverezik el, a bevételt pedig a 

megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására fordítják. Terveik szerint jövőre 

újabb kávézót nyitnak vidéken, ahol ugyancsak fogyatékos emberek dolgoznak majd. 

 
forrás: weborvos.hu 

 



A magyar kerekes székes rögbicsapat Prágába menne 

 
A Vaddisznók Magyarországon páratlanok, ők a kerekes székes rögbi egyedüli, ám annál 

szenvedélyesebb űzői. Ennek azonban az a hátránya, hogy nincs hazai bajnokságuk, így ha 

versenyezni akarnak, külföldre kell menniük. Ebben tudjuk őket segíteni. 

 

Üdítő olyan arcokat látni, akik nagyon élvezik, amit csinálnak – a Wildboars Kerekesszékes 

Rögbicsapat tagjaival találkozni pedig szerencsére ezt jelenti. Nem kell elvetemült 

rögbirajongónak lennünk ahhoz, hogy teljesen lekössön az olykor akciófilmeket is 

megszégyenítő elemekkel tűzdelt meccs, és élvezhessük ezt a különleges sport adta örömöt. A 

csapat edzése is nyitott az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben – érdemes elmenni és 

megismerni őket, mert fanyar humoruk és küzdőszellemük igen ragadós. 

 
 

https://youtu.be/aSrUYqV_Kgg 

 

A Vaddisznók Magyarországon páratlanok, ők a kerekes székes rögbi egyedüli, ám annál 

szenvedélyesebb űzői. Ennek azonban az a hátránya, hogy nincs hazai bajnokságuk, így ha 

versenyezni akarnak, külföldre kell menniük. Egyesületük a civil kezdeményezések 

támogatásra létrejött adjukössze.hu oldalon most arra gyűjt, hogy a Vaddisznók eljuthassanak 

a prágai tornára, ahol hasonló szintű csapatokkal mérethetik meg magukat. Minden támogató 

örök időkig viselheti a tiszteletbeli vaddisznó címet, és akár 5000 forint adományért cserébe 

meccset is játszhat a csapattal. Aki próbálta, nem bánta meg. Nagy hajrá a csapatnak, 

Vaddisznókat Prágába! 

Részletek ITT! 

 
forrás: marieclaire.hu 

 

 

 

https://www.facebook.com/wildboarshungary/?fref=ts
https://www.facebook.com/wildboarshungary/?fref=ts
https://youtu.be/aSrUYqV_Kgg
http://www.adjukossze.hu/
http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/A_Vaddisznok_Praga_ellen
http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/A_Vaddisznok_Praga_ellen
http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/A_Vaddisznok_Praga_ellen


Kiemelten ellenőrzik jövőre a munkavédelmi és munkaügyi szabályok betartását 
 

Kiemelten ellenőrzik jövőre a munkavédelemre és a munkaügyre vonatkozó szabályok 

betartását - derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) 2017-es ellenőrzési 

tervéből. 
 

A munka.hu-n közzétett terv szerint az ellenőrzésekben jövőre a munkavédelemi szabályokat 

kiemelten vizsgálják az építőiparban, a kereskedelemben és a megváltozott munkaképességű 

munkavállalók foglalkoztatásánál. A munkaügyi szabályok vizsgálatánál pedig a megszűnő 

munkaügyi jogviszonyt, a munkavállalói jogviszonyok rendezettségét, az egyszerűsített 

foglalkoztatási, illetve a személy- és vagyonvédelem területén tevékenykedő munkáltatókat 

helyezik előtérbe. 

 

Az építőiparban a vizsgálatokat 2017 második negyedévében, a kereskedelemben a negyedik 

negyedévben végzik majd, a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

foglalkoztatásának körülményeit pedig a harmadik és a negyedik negyedévben ellenőrzik. 

A munkaügyi vizsgálatok márciusban-áprilisban a megszűnő munkaügyi jogviszony 

ellenőrzésével indulnak, ezután június-júliusban következik a munkavállalói jogviszonyok 

rendezettségére és az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó szabályok felülvizsgálata, 

október-novemberben a személy- és vagyonvédelem területén tevékenykedő munkáltatók 

kerülnek sorra. 

 

A tájékoztatásban emlékeztetnek arra, hogy a szabályok megsértőire kiróható munkavédelmi 

bírság 50 ezertől 10 millió forintig, a munkaügyi bírság pedig 30 ezer forinttól 20 millió 

forintig terjedhet. 

 
forrás: piacesprofit.hu 

 

 

 

Hálátlan gyermek, szülj, hogy idős korodban ne kopjon fel az állad! 
 

„Az, aki képes rá és mégsem gondoskodik a szülőjéről, hálátlan. Az, akinek van pénze és 

mégsem gondoskodik a szülőjéről, valójában a többi adófizetőt terheli.” 

 

Ilyen különösen ízléses közleményben emlékeztetett rá a napokban az EMMI, hogy mit 

gondol azokról, akinek nem tetszik, hogy bírósági úton behajthatóvá tették az intézményi 

gondozásra, ápolásra szoruló idősek ellátásának költségeit. 

Új kormányzati koncepció érik nyugdíjügyben? 

 

Az emberminisztérium és a nemzeti bank vadiúj tanulmánykötete alapján most épp valahogy 

így vázolható fel, milyen gondolatokkal kacérkodhatnak kormányzati körökben: 

 

 a szülőtartással az idősgondozás és ellátás (várhatóan folyamatosan növekvő) 

költségeit a még dolgozó, járulékfizetőkre tolja, 

 a fogyatékos- beteg- és idősgondozás feladatát ahol csak lehet, a családokra (értsd: a 

nőkre) hárítja, 

 az MNB újra előszedte a tisztességgel felnevelt gyerekekért magasabb nyugdíj járjon 

ötletét, 

http://www.munka.hu/
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/a-szulotartas-celja-a-raszorulo-idosek-vedelme
http://feminfo.444.hu/2015/01/15/ujra-helyretette-a-noket-a-kormany/
http://feminfo.444.hu/2015/01/15/ujra-helyretette-a-noket-a-kormany/


 a Nemzetgazdasági Minisztérium szerint eközben átfogó stratégia készül az 

öngondoskodás erősítésére. 

 

“A magyar állam biztonságot nyújt idős vagy rászoruló állampolgárainak.” 

A szülőtartást szépen, óvatosan vezették be, nyilván számítanak a tömeges felháborodásra. 

Először az alaptörvénybe került egy-két mondat róla, majd mára a szociális szférából 2010 óta 

döbbenetes pénzeket kivonó, a beteg-, fogyatékos- és idősgondozást lépésről-lépésre a 

családokra (leginkább a nőkre) terhelő kormányzat ott tart, hogy tetszőleges harmadik 

személy vagy intézmény is perelheti a tartásra kötelezett nagykorú gyereket, méghozzá az 

idős szülő engedélye, kifejezett kérelme nélkül. 

 

Nem kizárt, hogy az idősgondozó intézmények fenntartói számára a lehetőség hamarosan napi 

gyakorlattá válik, miközben napvilágra kerültek már tervek a kórházi krónikus osztályok 

ágyainak szociális szférába kiszervezéséről is. Ha megvalósul, valószínűleg nem telik el sok 

idő, mire a számlát onnan is benyújtják majd. 

Azt a kérdést fel se tedd, hogy mégis minek fizettek a szüleid és fizetsz te is egy életen át 

mindenféle járulékot, ha végül rajtad meg a gyerekeden is behajtják az ápolás, idősgondozás 

költségeit. 

 

Már ha tudják. A családi szennyes kiteregetése a bíróságokra kerül, szakértők percunamira 

számítanak. Modern, polgári, méltányos. 

Megint előkerült a tisztességgel felnevelt gyermekek utáni magasabb nyugdíj ötlete 

Nyilván már meg sem lepődhetünk, hogy az MNB eközben újra előhúzta a sokat szenvedett 

nyulat is a cilinderből és újra megpendítette a gyereknevelés nyugdíjszámításban való 

elismerésének húrjait. 

Egészen biztosak vagyunk benne, hogy sokan hálásak is lesznek érte. A gyereknevelés efféle 

beárazásának mindig voltak rajongói. Nem mi vagyunk azok. 

Az eredetileg Botos házaspártól származó, a Népesedési Kerekasztal és a KDNP által is 

megfuttatott tervek szerint valamilyen úton-módon figyelembe vennék a nyugdíjrendszerben a 

“tisztességgel” felnevelt gyerekek számát, és ha lehet, a szülők munkáját elismerve az 

adófizetői utánpótlás nevelés társadalmi hasznát is beáraznák. 

Hogy hogyan, egyelőre rejtély. 

A portfolio.hu arról ír, hogy azért azt a tanulmány szerzői is elismerik, hogy a javaslat óvatos 

megvalósítást igényel, azonban az ilyesmi eddig nem sokat számított, ha egy ötlet mögé 

odaállt a kormány: a rémesen elhibázott Nők40 program váratlanul drága lett, a baby boomot 

sem hozta meg, ráadásul nyilvánvalóan sérti a nemek egyenlőségének elvét, mégis foggal-

körömmel ragaszkodnak hozzá. 

Van baj, de még nagyobb lesz 

A Nemzetgazdasági Minisztérium hivatalos álláspontja szerint a nyugdíjrendszer 

„kiszámítható és stabil”. 

Ezt azért árnyalják a mindenféle előrejelzésekből kiolvasható számok. Tudjátok: egyre 

kevesebb a munkaképes korú magyar, alacsony a termelékenység, rossz a bérszínvonal, 

pocsék az egészségünk és így tovább. A nyugdíjazás előtti életszínvonal fenntartása kizárólag 

az állami nyugdíjra alapozva, akármilyen álomszerű gazdasági növekedés mellett is 

nyilvánvalóan megoldhatatlan. Előtakarékosság nélkül egyenes az út az időskori 

szegénységhez. 

Az NGM államtitkára által mostanság emlegetett „átfogó nemzeti stratégia az öngondoskodás 

erősítése érdekében” bizony tényleg ráférne a rendszerre. 

Azonban épp jövőre növekszik a munkáltató által a dolgozók megtakarítását átvállaló nyugdíj 

és egyes egészségcélú juttatások adóterhe. 

http://www.origo.hu/gazdasag/20161027-strategia-keszul-a-lakossag-penzugyi-tudatossaga-es-az-ongondoskodas-erositese.html
http://www.origo.hu/gazdasag/20161027-strategia-keszul-a-lakossag-penzugyi-tudatossaga-es-az-ongondoskodas-erositese.html
http://feminfo.444.hu/2016/05/10/te-hany-embert-tudsz-eltartani-a-fizetesedbol
http://magyarnarancs.hu/belpol/elakadva-mi-lesz-a-kronikus-agyak-sorsa-101490
http://magyarnarancs.hu/belpol/elakadva-mi-lesz-a-kronikus-agyak-sorsa-101490
http://www.portfolio.hu/gazdasag/nyugdijrendszer/nagyon_ugy_nez_ki_hogy_jon_a_harmadik_szell_kalman_terv.1.239491.html
http://www.portfolio.hu/gazdasag/nyugdijrendszer/nagyon_ugy_nez_ki_hogy_jon_a_harmadik_szell_kalman_terv.1.239491.html
http://feminfo.444.hu/2014/07/14/gyereket-nyugdijert/
http://www.vg.hu/penzugy/ongondoskodas/harrach-a-gyerekek-szamahoz-es-iskolazottsagahoz-kothetik-a-nyugdijat-432164
http://www.portfolio.hu/gazdasag/nyugdijrendszer/nagyon_ugy_nez_ki_hogy_jon_a_harmadik_szell_kalman_terv.1.239491.html
http://feminfo.444.hu/2015/09/26/kinek-a-munka-kinek-a-csalad
http://444.hu/2016/09/30/az-ngm-allamtitkara-beismerte-hogy-fenntarthatatlan-az-allami-nyugdijrendszer-es-erositeni-kellene-az-onkentes-pillert
http://444.hu/2016/09/30/az-ngm-allamtitkara-beismerte-hogy-fenntarthatatlan-az-allami-nyugdijrendszer-es-erositeni-kellene-az-onkentes-pillert
http://444.hu/2016/11/03/a-kormany-kedvenc-gazdasagkutatoi-szerint-realis-hogy-ot-even-belul-akar-40-szazalekkal-is-nojenek-a-berek
http://www.origo.hu/gazdasag/20161027-strategia-keszul-a-lakossag-penzugyi-tudatossaga-es-az-ongondoskodas-erositese.html
http://www.origo.hu/gazdasag/20161027-strategia-keszul-a-lakossag-penzugyi-tudatossaga-es-az-ongondoskodas-erositese.html


Csoda, hogy a legtöbben nem túl optimisták? 

A fiatalok például nem is számítanak nyugdíjra. Egy minapi felmérés szerint “a magyar 

fiatalok várható élettartamukat és nyugdíjba vonulásuk időpontját egyaránt 68,8 évre teszik”, 

azaz egyáltalán nem számolnak azzal, hogy nyugdíjasként élnek majd. 

Ez az alapállás tényleg egészen ijesztő, hiszen a várható élettartam növekszik, ráadásul az 

időskorral nőnek meg csak igazán az egészségügyi kiadások. A TÁRKI Társadalmi 

Riportjából az is kiderült nemrég, hogy aki megéri a 65 évet, annak jócskán van még hátra, de 

ezeknek az éveknek csak nagyjából a fele telik egészségben a férfiaknál, és harmada a nőknél. 

A nyugdíj kiegészítésre és esetleges egészségügyi gondok-bajok kezelésére együtt 

összegyűjtött vagyonnak ideális esetben fejenként legalább 20 évre kellene elegendőnek 

lennie. 

Ennyi pénzt félretenni a többség számára ma szinte lehetetlen. Arról nem is szólva, hogy a 

nők nyugdíja átlagosan alacsonyabb, a Nők40 miatt sokaknak még hosszabb időre kellene 

saját erőből kiegészíteniük a nyugdíjukat. Női fizetésből, otthon töltött évekkel a hátunk 

mögött, miközben a szüleinket is mi támogatjuk. Sokan neki sem futnak, ahogy lesz, úgy lesz. 

A fiatalok nem is spórolnak nyugdíjra. Talán nem tudják a hogyant sem, de főleg nincs miből 

és mikor. 

Családot alapítani itthon, a semmire egyre kevesebben hajlandóak. Egyre többen találhatják 

így magukat abban a helyzetben, hogy fizetik a hiteleiket, a gyerekeik még otthon laknak, de 

már a szüleikről is nekik kell gondoskodniuk, mert az állam egyre kevésbé hajlandó. 

 
forrás: feminfo.444.hu 

 

 

Egy anyuka a játszótéren elrántotta mellőlem a gyerekét: „Vigyázz, elkapod!” 
 

 „Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincs olyan időszak, amikor azt kívánom, bárcsak 

ne lennék kerekes székes.” 

 Fenyvesi Wheelchairguy Zoltán egy orvosi műhiba miatt egész eddigi életét kerekes 

székben töltötte. 

 Főszerepet játszott a Tiszta szívvel, című filmben. 

 Idén Magyarország ezt a Till Attila-filmet küldi az Oscar-díjért. 

 Túl van több handbike félmaratonon és maratoni távon. 

 A videó az OTP Junior megbízásából készült: „Egy sikeres ember a bukásai után 

 

videó:  https://youtu.be/Z5Nndxzdwuo 

 
forrás: 444.hu 

 

 

A keresetkorlátba beleszámít maga a rokkantsági ellátás összege is? 

 
Megváltozott munkaképességű vagyok C2 minősítési kategóriába tartozom egészségi 

állapotom mértéke 50%, rokkantsági ellátásra lettem jogosult 2015.10.01-től. Jelenleg 6 

órában és 4 órában dolgozom. A 6 órás munkabérem bruttó: 96750 Ft a 4 órás 

munkabérem bruttó 64500 Ft. A két bér összege: 161250 Ft. A rokkantsági ellátás 

összege 70730 Ft. A kérdésem az lenne, hogy a minimálbér 150%-ba, ami 2016-ban 

166500 Ft /ha jól tudom/, beleszámít-e a rokkantsági ellátás összeg 70730 Ft? Ha igen 

akkor sürgősen meg kell szüntetnem a 4 órás munkámat? A 4 órás munkát 2016.10.17-

től végzem. Nagyon ideges vagyok és emiatt éjjeleket nem alszom. 

http://www.haon.hu/egyaltalan-nem-szamitanak-nyugdijra-a-magyar-fiatalok/3253385
http://feminfo.444.hu/2015/07/31/kulfoldon-rendesebben-szulnek-a-magyarok
https://www.instagram.com/wheelchairguy/
http://444.hu/2016/08/31/till-attila-filmjet-kuldi-az-oscarra-magyarorszag
https://youtu.be/Z5Nndxzdwuo


 

Az ellátás nem tartozik bele, az ugyanis nem számít jogi értelemben "keresetnek" (így a 

keresetkorlátba sem értendő bele). 

 
forrás: hrportal.hu 

 

 

 

Kaphatok öregségi nyugdíjat 39 év szolgálati idő után? 

 
1998.09.30-ától, 51 évesen kapom harmadik csoportba tartozó rokkantnyugdíjamat. 

Igényelhetem-e öregségi nyugdíjamat 39 év szolgálati idő után? 

 

A rokkantsági nyugdíj jogintézménye 2011. december 31-én megszűnt, azóta rokkantsági 

ellátásban (nem nyugdíjban) részesülhet. 

A rokkantsági ellátás helyett az Önre irányadó nyugdíjkorhatár betöltésével igényelheti az 

öregségi nyugdíját (korábban nem). Ennek részleteiről olvassa el az összefoglalómat. 

 
forrás: hrportal.hu 

 

 

 

 

Messze van még a mozgássérültek gondtalan közlekedése 
 

Nehézkesen megy Magyarországon az akadálymentesítés - véli a mozgáskorlátozottak 

egyesületeit összefogó szövetsége elnöke. A kerekes székesek panaszai az Egyenlő 

Bánásmód Hatósághoz is eljutnak. Szinte minden esetben jogosak a kifogásaik. 

 

Az akadálymentesítés javításában nem történt előrelépés mozgáskorlátozottak egyesületeit 

összefogó szövetség elnöke, Kovács Ágnes szerint. A szervezet a minisztériumhoz fordult 

segítségért. 

 

„Messze vagyunk még attól az elvárható minimumtól, amikor egy mozgássérült embernek egy 

távolabbi helyre kell eljutnia váratlanul, azt gondtalanul megtehesse. Ma ez úgy működik, 

hogy előre, akár pár nappal előre kell megterveznie. Messze vagyunk attól is, hogy a 

közösségi közlekedésben ugyanúgy részt vegyen, mint a többiek.” 

 

Emiatt sok panasz érkezik az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz. Az intézmény jogi 

főosztályának vezetője, Gregor Katalin elmondta: szinte mindig elmarasztaló döntés születik 

ezekben az ügyekben, és kötelezik az önkormányzatot, gyógyszertárat, bankot az 

akadálymentesítésre. 

 

„A legtöbb panasz mozgáskorlátozott ügyfelektől érkezik, hogy küszöb, lépcső van, nincs 

rámpa. De érkezik vak vagy látássérült személyektől is, hogy nincs megfelelő vezetősáv. 

Ilyenkor hivatalból vizsgáljuk, hogy határidőre megtörténik-e az akadálymentesítés, illetve 

kötelezzük arra is, hogy ennek megtörténtét igazolja is az eljárás alá vont fél.” 

 

 

https://www.nyugdijguru.hu/elveszett-paradicsom/mit-kell-tenni-a-nyugdijkorhatar-kozeledtevel-annak-aki-a-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-ellatasaban-reszesul


Az új beruházásoknál, közszolgáltatásoknál azonban javult a helyzet az akadálymentesítés 

területén – mondta az ország akadálymentes térképének elkészítésében segédkező 

térinformatikus, Dobai Tibor, aki szerint ugyanakkor a régi lakóépületeket, üzleteket, utakat 

még mindig nehéz megközelíteni kerekesszékkel, ráadásul sok a félmegoldás is. 

 

„Intézményekben bejáratok, liftek esetében csöngetni kell a kulcsért, liftért, lépcsőn kell 

felmászni a portához. Egészen kriminális megoldások vannak, de javul a dolog, csak lassan. 

 

Az InfoRádió kereste a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot is a témában, de megkeresésünkre 

adásunkig nem kaptunk választ. 

 
forrás: inforadio.hu 
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