
 2012. februári szám  
 

Civil forrásC ivil forrásC ivil forrásC ivil forrás    
a Jász-N agykun-Szolnok M egyei C ivil Szolgáltató K özpont Ingyenes H írlevele 

Kedves Olvasó! 

Az idén is szűkös forrásokból kell gazdálkodniuk a civil szervezeteknek. Jelentősen 
csökkentek a civil szervezetek által megpályázható források 2011-ben - derült ki a Hungarian 
Business Leaders Forum rendezvényén - a Nemzeti Civil Alap által nyújtott támogatás 
kevesebb, mint a felére zuhant, konkrétan 6,24 milliárd forint helyett csak 2,52 milliárd forint 
volt. A jövő is bizonytalan, mert például a Nemzeti Együttműködési Alap (korábban Nemzeti 
Civil Alapprogram) idei kerete 3,38 milliárd forint, ami ugyan több a tavalyinál, de jóval 
kevesebb a 2010-es 6,24 milliárdnál. Mivel a személyi jövedelemadó kulcsa 16 százalékra 
csökkent, az SZJA 1 százalékának felajánlásaiból is kevesebbre lehet számítani. Pozitívum, 
hogy a közhasznú civil szervezeteknek juttatott magánadományok ismét társasági 
adókedvezményt élveznek: a támogatást költségként el lehet számolni, s az összeg 20 
százalékával csökkenteni lehet az adóalapot. Fontos, hogy minden pályázati és támogatási 
lehetőséget kihasználjunk 2012-ben. 

E havi tanulságos történetem a következő: 
 
Egy férfi éveken keresztül gyűjtött egy új Mercedesre. Végül a sok munka és félre tett pénz 
meghozta a várva várt pillanatot. Nagy örömmel és izgalommal hajtott hazafelé, hogy 
családjának és barátainak is megmutathassa az új „álomautót". Útközben megállt, hogy 
betérjen az egyik barátjához. Könnyedén talált egy helyet, ahova beparkolhat, és rükvercbe 
tette az autót. Nagy lendülettel elkezdett tolatni, mire halotta, hogy egy kő koppan az új 
autóján. Hirtelen lefékezett és kiszállt. Látta, hogy egy kisfiú dobta meg a kocsiját, ezzel 
máris megsérült a gyönyörű fényezés. 
A férfi kikelve önmagából, így kezdett el üvöltözni: 
„Te normális vagy, kölyök? Nincs neked eszed? Ha majd jól elverlek, el fog menni a kedved 
az ilyen őrültségektől, hogy mások kocsiját kővel dobáld!"  
„Bácsi kérem, ne haragudjon!" - válaszolta a fiú.  
A férfit annyira elöntötte a düh, hogy nem is figyelte mi van körülötte. De a fiúcska így 
folytatta:  
„Elnézést, nem tehettem mást! Túl messze voltam öntől, hogy meghallja a hangomat. Csak 
így állíthattam meg, hogy ne tolasson tovább." 
És ekkor látta meg a férfi, hogy a kocsija mögött egy tolószékkel felborult gyerek van.  
„Ő a testvérem és egyedül előre ment a tolószékkel. De túl gyorsan gurult és a járda szélén 
felborult, pont az ön kocsija mögé. Muszáj voltam megdobni, hogy megállítsam magát."  
Ekkor a férfi nagyon elszégyellte magát, és segített visszatenni a fiút a tolókocsiba.  
Az eset után a kocsin soha nem csináltatta meg a fényezést. Az megmaradt emlékeztetőnek, 
hogy ha megdobnak kővel, talán azért van, hogy a figyelmünket felkeltsék, nehogy valami 
nagy bajt csináljunk. Néha nincs időnk meghallani a halk hangot, vagy túl elfoglaltak 
vagyunk, hogy figyeljünk erre. Néha meg kell, hogy dobjanak kővel ahhoz, hogy 
körülnézzünk, mi is folyik az életünk körül, kik vesznek körül minket, milyen döntéseket 
hozunk, mi az, amit éppen véghez akarunk vinni, stb.  
Ez a te döntésed: figyelsz a halk szelíd hangra vagy megvárod, míg megdobnak kővel.  

 
Pollákné Cser Edit 

             elnök  
          Contact MKSZ  
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2012. Farsangi közös futás 

Már hagyományosnak tekinthető, közös futás Szolnokon 

2012. február 26-án (vasárnap) 15.00-kor. 

Útvonal: Indulás Csokonai út 32. 10:00, Egyetértés úton keresztül a Zagyvaparti sétány vége 
10:07, Dr. Sebestyén Gyula krt., Zagyva-híd 10:12, Zagyvaparti sétány vége 10:19, Dr. Béres 
József sétány eleje a hídnál 10:20, Tiszavirág híd 10.23, Vízirendőrség 10:26, Dr. Hegedüs 
Lajos sétány vége 10:36, forduló és vissza a fenti útvonalon. Időpontok segítenek 
csatlakozásban bárhol az útvonalon.  

Nem verseny és nem gyorsító edzés, szándékunk szerint ez a kocogás télbúcsúztató közös 
sport élmény legyen. Farsangi öltözet viselése nem kötelező. Részvételi szándékot kérjük 
előzetesen jelezzétek a szervezés érdekében a következő email címre: zolfut@gmail.com ! 

Minden mozogni vágyót vár az Auriga Klub, Gördögök SE . 

 

     Sporttársi üdvözlettel: 

        Szabovik Zoltán 

           CVK elnök 

           30/8155725 

 
 

A Civil Városmarketing Kerekasztal 

(Az AURIGA Sport és Szabadidős Klub szervezésében) 

szeretettel meghív minden érdeklődőt soron következő 

„Házunk tája” 

“Szolnoki csaták” sorozatunk rendezvényére. 

Az előadás tárgya:   A Szolnoki csata 
 
Időpontja:                 2012.03.01. (szerda) 17 óra 
 
Helyszín:                   Civil Ház Szolnok, Baross út 56.   
         
Előadó:                    Dr.  Bagi Gábor    
                                 történettudományok  kandidátusa       

 
Kérjük hírelje rendezvényünket ismerősei körében is. 

 
A szervezők 
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MEGHÍVÓ 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK III. 
KONFERENCIÁJÁRA 

 
A konferencia időpontja: 2012. február 22. (szerda) 14.00 – 17.00. 

A konferencia helyszíne: Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Díszterem 
Szolnok, Kossuth tér 9. 

 

14.00 – 14.15 Köszöntő, megnyitó: dr. Kállai Mária Alpolgármester, Szolnok Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

14.15 – 14.40 Plenáris előadás: Aktív id ősödés és a generációk közötti szolidaritás európai 
éve célkitűzései - a civil szervezetek szerepe és lehetőségei a célok megvalósításában. 
Előadó: Asztalosné Zupcsán Erika Szociálpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár, Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium 

14.40 – 15.20 Plenáris előadás: Tájékoztató a 2011. évi CLXXV. törvényről (új civil 
törvény) 
Előadó: Szablics Bálint Főosztályvezető, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Civil 
Kapcsolatok Főosztálya  

15.20 – 15.50 Plenáris előadás: Civil szervezetek gazdálkodása az új civil törvény 
tükrében 
Előadó: dr. Turóczi Imre Rektor, Szolnoki Főiskola 

15.50 – 16.10 Kávészünet 

16.10 – 17.00 Kérdések, reflexiók és konzultáció a konferencia előadóival 
 

Moderátor: dr. Nagyné Varga Ilona Igazgató, Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális 
Közalapítványa 

A konferencián a részvétel díjmentes, a helyszín akadálymentes, 

 jelnyelvi tolmácsolást biztosítunk. 
 
A konferencia szervezői: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Közalapítványa Esélyegyenlőségi Iroda Esélyek Háza és 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Szolgáltató Központ  
 
Kérjük részvételi szándékát legkésőbb 2012. február 17-ig jelezze a mellékelt jelentkezési 
lapon. 
Tájékoztatjuk, hogy a konferencián csak a jelentkezési lapot visszaküldőknek tudjuk a 
részvételét biztosítani.  
 
További információ: 
Kugler-Rácz Viktória Esélyek Háza vezető: Tel.: 20/264-4902, e-mail: 
racz.viktoria@eselyfk.hu 
Mészáros Ágota Civil Szolgáltató Központ szakmai asszisztens: Tel.: 56/221-882, e-mail: 
szolnok@ciszok.t-online.hu 
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Elindult két, civil információs honlap 
 
A honlapokon, az egyes menüpontok alatt található információk segítséget kívánnak nyújtani 
a törvény-, illetőleg a kapcsolódó jogszabályok értelmezéséhez, kikereséséhez. 

⇒ civil.kormany.hu 
⇒ kozhasznusag.kormany.hu 

A 2011. december 5-én elfogadott civil törvény számos újdonságot és változást hoz 2012. 
január 1.-től a civil szervezetek számára. A civil.kormany.hu oldal elindításának célja: 
megismertetni a civil szervezetekkel azt, hogy mi vonatkozik rájuk, illetve mit jelent 
számukra a civil törvény. 

A tájékozódás megkönnyítése érdekében a honlap néhány területet külön is kiemelve a 
törvényből, a következő tematika mentén épül fel: 

� Fogalmak 
� Alapítás, szervezettípusok 
� Nyilvántartás 
� Működés, ezen belül gazdálkodás, számvitel, beszámolás, közhasznúság, 

támogatások, törvényességi ellenőrzés 
� Megszűnés (csődeljárás, felszámolás, végelszámolás) 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a honlapon, az egyes menüpontok alatt található információk 
csupán segítséget kívánnak nyújtani a törvény értelmezéséhez, a kapcsolódó jogszabályok 
kikereséséhez. A teljes körű tájékoztatást egyedül az adott, teljes jogszabály ismerete 
biztosítja. 

A kozhasznusag.kormany.hu honlap célja: A 2011. évi CLXXV. törvény hatályba lépésével 
sokakban felmerül a kérdés, hogy szervezetük az új szabályozás alapján megszerezheti-e a 
közhasznú minősítést, vagy, hogy szervezetük, amely a korábbi szabályok szerint közhasznú 
volt, megtarthatja-e jogállását? A kétfokozatú rendszer megszűnésével egyidejűleg a 
társaságiadó-kedvezményeket, mostantól az összes közhasznú szervezet adományozója 
igénybe veheti. 

A honlapon található kalkulátor itt: http://kozhasznusag.kormany.hu/kozhasznusagi-
kalkulator segítségével a közhasznú státusz megszerzéséhez szükséges feltételeket bárki saját 
szervezetére nézve leellenőrizheti néhány adat beírásával. 

Az online felületen futó rendszer a jelenlegi törvény alapján ellenőrzi és ismerteti az 
eredményt, amely szerint közhasznú minősítést szerezhet egy adott szervezet. 

 

Forrás: www.kormany.hu; kozhasznusag.kormany.hu 
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PÁLYÁZATOK 
 
Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása  
ÁROP-2011/1.1.16 http://www.nfu.hu/content/8767 
Pályázati határidő: 2012. február 29. 

Önéletírói pályázat időseknek, nyugdíjasoknak  Pályázat kódja: ÉLETÚT-2011 
http://palyazatok.org/oneletiroi-palyazat-idoseknek-nyugdijasoknak/         
Pályázati határidő MÓDOSÍTOTT! : 2012. február 29. 

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű 
kistérségekben TÁMOP6.1.2/LHH/11/A. 
•  TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a 
kistérségekben  
Pályázati határidő: 2012. március 30. 
 
Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények 
korszerűsítése. Kódszám: TIOP 3.4.2-11/1    http://www.nfu.hu/doc/3083 
Pályázati határidő: 2012. március 30. 
 
Bentlakásos intézmények kiváltása című pályázati felhívás „B” Gyermekvédelmi 
komponense Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1 http://www.nfu.hu/doc/3082 
Pályázati határidő: 2012. március 30. 
 
Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a 
program kísérése TÁMOP-5.2.1-12/1. TÁMOP-5.2.1-12/1. Gyerekesély program országos 
kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése  
Pályázati határidő: 2012. március 31. 
 
Előremutató infokommunikációs technológiák kutatásának támogatása, valamint a 
kapcsolódó IT szakember-utánpótlás biztosítása  Kódszám: TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV 
Pályázati határidő: 2012. április 27. http://www.nfu.hu/doc/3299 
 
„Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési 
szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében  
Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1 http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/3181 
Pályázati határidő: 2012. április 30. 
 
Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése 
Kódszám: TÁMOP-3.2.8.B-12/1. Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Múzeumok 
Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése című konstrukció. 
A pályázat keretösszege 550.000.000 Ft, melyre működési engedéllyel rendelkező muzeális 
intézmények, illetve fenntartóik pályázhatnak. http://www.nfu.hu/doc/3353 
Pályázati határidő: 2012. április 30. 
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Alapfokú számítógépes tanfolyam 
 

 
A civil szervezetek tagjai részére 5 napos 
számítógépes képzést tartunk kezdőknek. 
 
A képzés díja 2.000 Ft/fő. 
Helye : Civil Szolgáltató Központ 
Ideje : várhatóan február végétől. 
 

Jelentkezni az 56/221-882-es telefonszámunkon lehet. 
 

 
 

Tisztelt adózó Állampolgár! 
 
 
Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önhöz, hogy személyi jövedelemadójának 1 
%-át Jász-Nagykun-Szolnok Megyei ILCO Egyesület  részére szíveskedjen 
felajánlani. 
Az egyesület a rosszindulatú béldaganattal operált sorstársak utógondozásával, 
rehabilitálásával és érdekképviseletével foglalkozó civil szervezet. Ezen felajánlása 
Önnek semmi anyagi megterhelést nem jelent, támogatása pedig az Egyesület 
közérdekű munkáját segíti elő. Előre is köszönjük megajánlását, mert rákellenes 
küzdelem sok kiadással jár. 

 
Ezt az adószámot kérjük a nyilatkozatára ráírni: Adószám. 18840519-1-16  

 
Tisztelettel: az ILCO Egyesület Vezetősége. 

 
 

      
 

A Civil Szolgáltató Központ (Szolnok, Baross u. 56.) TÉRÍTÉSMENTESEN felajánlja  
használt állapotú, felújításra szoruló  alábbi tárgyait: 

 

� 2 db kerekes szék, 
� 2 db járókeret, 

� 1 db szoba wc mozgássérült számára. 
 

ÉRDEKLŐDNI: hétköznapokon az 56/221-822 telefonszámon lehet. 
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A méltatlanul elfelejtett szolnoki csata 

A Civil Városmarketing Kerekasztal (AURIGA SSK, ESZSZ) tagjai szervezésében a 
„Házunk tája” honismereti sorozat újabb témája „A szolnoki csaták”, melynek előadója Dr. 
Bagi Gábor történész.  Az első előadás a várostörténetének egyik keveset emlegetett 
eseményéről  –  amelyről  egy éve már megemlékeztünk Kósa Károly írásának felolvasásával  
– a szabadságharc első szolnoki ütközetéről szólt. 

Damjanich tábornok vezette 1849. március 5-i haditette vált ismerté Szolnoki csataként a 
köztudatban és háttérbe szorult az első, január 22-i hadművelet – amelyről megtudhattuk – 
hogy inkább ütközetnek lehetne nevezni, de hátterét tekintve voltak más érdekes vonásai. A 
Perczel testvérek viszonyán kívül és annak későbbi szolnoki kötödésein túl választ kaptunk a 
hadművelet szabadságharc eseményei során elfoglalt helyéről, jelentőségéről is. 

A Bécsi hadvezetés 1849 januárjában már abban a tudatban élt, hogy a magyarországi katonai 
eseményeknek gyakorlatilag vége, mivel az ország jelentős része az ellenőrzésük alatt áll. A 
hadi helyzetben komoly ellentámadásra nem számoltak ezt mutatja az Ottinger-lovasdandár 
tevékenysége is.  

„Az új erőre kapó magyar haderő későbbi győzelmeket jelző aktivitása, aminek 
következtében a Perczel-hadtest Kazinczy és Hertelendy dandárparancsnok által vezetett 
egysége első ízben szabadította fel Szolnokot és környékét a császári csapatok megszállásától. 
Ez adja az esemény jelentőségét.” 

Az előadást a Széchenyis diákok közreműködésével sikerül megörökíteni és reményeink 
szerint a további érdeklődők számára is tudunk szolgálni hasznos információkkal. 

 
Beszámoló az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete közgyűléséről 

 
Az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete 2012. január 24-én tartotta éves közgyűlését. Kiss 
Antal  elnök beszámolt az eddig végzett munkáról. 
Az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete az elmúlt évben, Alapszabályát tekintette alapdokumentumként. 
Tevékenységét, rendezvényeit az alapszabály és a közgyűlésünk felhatalmazása alapján terveztük, 
illetve hajtottuk végre. Éves programjainkat az alapszabályunkban megfogalmazott fő célok köré, 
arányosan építjük, úgy hogy lehetőleg minden korosztály érdeklődési körének megfeleljen. 
A hazafiság eszméjére épülő honvédelmi nevelés területén, többek között, egy alapítványi iskola 
felkérésének eleget téve mintegy 50 diák részére került megtartásra az az előadás, mely a magyar 
katonai ejtőernyőzés és mélységi felderítés történetéről szólt. A diákok fakultáció keretében vették fel 
a honvédelmi ismereteket, mely tematikájához kapcsolódott az előadás. Az előadást követően 
megtekintették az Ejtőernyős Kiállítást is, mely szorosan kapcsolódott Alapszabályunk másik kiemelt 
pontjához az ejtőernyőzés történelmi hagyományainak ápolása és az ejtőernyőzés 
népszerűsítéséhez, amit az Ejtőernyős Kiállításról készített tájékoztató szórólap készítésével és 
terjesztésével is teljesítettünk. 
Az ejtőernyős sport, Szervezetünk népszerűsítése és támogatása területén, az Ejtőernyősök Napja, 
a MEBSZ rendezvénye, ahol szervezetünk előkészítő, tájékoztató, regisztrációs és nyilvántartó munkát 
végez. 2011.-ben szervezetünk ezt a munkát úgy végezte el, hogy a szövetség sem támogatni, sem a 
rendezvény országos jellegéből adódó többletköltségünket megtéríteni nem tudta, így adódott, hogy 
ebben az évben gyakorlatilag szervezetünk támogatott egy szövetségi rendezvényt. Rendszeresen jelen 
vagyunk a városi civil és katonai rendezvényeken, ahol folyamatosan tájékoztatjuk, mutatjuk be 
jelképeinket, tevékenységünket a közönségnek. 
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Az Alapszabályban foglalt kegyeleti tevékenységhez kapcsolódóan rendszeresen részt vettünk a 
megemlékezéseken, koszorúzásokon, emlékeztünk meg halottainkról. A 3. TÉI.-val való sikeres és 
gyümölcsöző együttműködésünk eredményeként szervezetünkkel kötött szerződést a MH KM 
Hadkiegészítő Parancsnokság a Jász - Nagykun Szolnok megyei „Hősi halott” és „MH halottja” 
minősítéssel rendelkező sírok gondozására, mely komoly feladatok elé állította szervezetünket. 
Szervezetünk elnöksége megtervezte az ezzel kapcsolatos feladatainkat, majd a hírlevelünkben való 
felhívásunkra tavasszal 8 fő, míg ősszel 6 fő tagunk jelentkezett és eredményesen teljesítette a 
szerződésben vállalt, összesen 21 sír gondozását, mellyel jelentősen hozzájárult szervezetünk 
elismeréséhez. Megérdemlik, hogy név szerint is megemlítsük: Csabai Sándor, Illés Zoltán, Kiss 
András, Kiss Antal, Mádi Sándor, Molnár János, Szabovik Zoltán és Zátroch Mihályné. 
 

Nemzetközi tevékenységünk sem elhanyagolható. Alapvetően, a MEBSZ képviseletében történik. Az 
UEP évente rendezett kongresszusainak a kezdetek óta van szolnoki delegáltja. Az UEP versenyekre 
delegált csapat meghatározó részét a szolnoki szervezet sportolói biztosítják. Immár évek óta 
rendszeresen részt veszünk Németországban a tartalékosok 3 ország 2 napos menetén, ahol már ismert 
a szolnoki név. 
Gazdálkodásunk alapvetően feladat (program) orientált, szigorúan betartva a bölcs népi mondást: 
„Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér!”. Az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete 2011. évi 
tevékenysége eredményes volt. Azon tagjaink, akik legalább 3 programunkon részt vettek, 
támogatásban visszakapták a befizetett tagdíjat. Minden rendezvényünket úgy szerveztük, hogy 
tagjainkat valamilyen kedvezményben tudjuk részesíteni, mely abban nyilvánult meg, hogy vagy nem 
kellett, vagy csak egy részét kellett fizetni a regisztrációs díjnak. Sajnos még így is volt olyan 
betervezett programunk, melyet érdektelenség miatt kellett törölnünk. 
 

2012. évben fel kell készülni a tagságnak arra, hogy a várható új civil törvény, hatással lesz a 
társadalmi szervezetek működésére is, ami esetleges újbóli bejegyeztetéssel, alapszabály módosítással 
járhat, mely esetben rendkívüli közgyűlést, vagy ha a törvény úgy rendeli újraalakuló közgyűlést kell 
tartani. Kérem a tagságot, hogy ez esetben felelősen döntsön a szervezetünk jövőjéről, szem előtt 
tartva az eddig végrehajtott tevékenységet, elért eredményeket. 
 

Mint ahogy arról már hírlevelünkben tájékoztattam a tisztelt tagságot, az Ejtőernyősök Szolnoki 
Szervezete elnöki teendői ellátását a 2012. január 24.-i közgyűlésünket követően nem áll módomban 
ellátni. Döntésemben, a személyes érintettségen túl, valószínűleg az a tehetetlenség is közrejátszott, 
amit akkor éreztem, amikor tagjaink hozzám fordulva várták, hogy tegyünk valamit a szolgálati 
nyugdíjjal kapcsolatos törvény életbeléptetése ellen. Sajnos annak ellenére, hogy mindkét 
alapszabályban kiemelten szerepel a tagok érdekvédelme, érdekképviselete, sem a szövetség, sem a 
szervezet nem tudott segítséget nyújtani az érintetteknek. 
A Szervezet elnöke beszámolója végén elismerő emléklapokat adott át. 
 

A tagság, számos megjelent vendég és a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége elnökének 
jelenlétében fogadta el a 2011 évi beszámolót és a 2012. évre vonatkozó terveket. 
 

Rendhagyó volt a közgyűlés azon oknál fogva, hogy Kiss Antal bajtársunk lemondott elnöki 
funkciójáról. Mivel ezen szándékát korábban bejelentette, így nem volt akadálya új elnök 
választásának. Ez egyéb változásokat is hozott: 
 
ÚJ Elnökünk: Szabovik Zoltán  
Elérhetősége: 06-30/8155725 
 
Szervezetünk e-mail címe: ejtoernyosokszsz@gmail.com 
Postacímünk változatlan: 5001 Szolnok, Pf.: 10. 
                                   Fax: 56/515510 
                            HM Fax: 43 8117 
5000 Szolnok, Táncsics M. út 5-7. 
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ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET 

KÖZLEMÉNY Rehabilitációs kártyát igényl ő személyek 
és munkáltatók részére 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXCI. törvény 116. §-a a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a 
gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának 
elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvényt (a 
továbbiakban: Pftv.) – a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával, illetve a 
Rehabilitációs kártyára való jogosultsággal összefüggően az alábbi rendelkezést tartalmazza.  

Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, akinek a 
rehabilitációs hatóság által végzett komplex minősítés szerint  
a) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy  
b) tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, illetőleg az is, aki  
c) 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, 
rendszeres szociális járadékban részesült vagy  
d) rehabilitációs járadékban részesül.  
[Pftv. 16/A. § (1)-(2) bekezdés]  

Rehabilitációs kártya kiadására irányuló kérelmet tehát nem csak azok a 2011. december 31-én III. 
csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült 
személyek terjeszthetnek elő, akik ellátása 2012. január 1-jétől rehabilitációs ellátásként kerül 
folyósításra – és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megküldött központi levélben erről tájékoztatást 
kaptak –, hanem a rehabilitációs járadékos személyek és a 2012. január 1-jétől rokkantsági ellátásban 
részesülők közül azok is, akik 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági 
nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesültek.  

A kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási 
igazgatóságához kell benyújtani.  

Felhívjuk az érintettek, valamint a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató 
munkáltatók figyelmét arra, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV. törvény 48. § (5) bekezdése alapján – a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által 
megküldött központi levélben foglaltaktól eltérően – a munkaadó az őt az érvényes 
Rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű személlyel fennálló 
adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyra tekintettel terhelő számított adóból 
adókedvezményt vehet igénybe, melynek mértéke az adó alapjának megállapításánál 
figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem 
csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének (2012-ben 2 x 
93 0000 Ft = 186 000 Ft) 27 százaléka.  

Forrás:  Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (www.onyf.hu) 
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RRaakkttáárroossii  mmuunnkkáárraa  nneemm  ccssaakk  2200--3300  éévv  kköözzööttttiieekk  aallkkaallmmaassaakk  
 

Jogsértést állapított meg a hatóság egy ügyben és 200 000 Ft pénzbírság megfizetésére, 
valamint a jövőbeni jogsértő magatartásától való tartózkodásra kötelezte az eljárás alá 
vontat. Az ügy központi kérdése diszkriminatív tartalmú álláshirdetés feladása, illetve a 
kérelmező jelentkezésének hasonló indíttatásból való elutasítása volt. A cég raktáros-
áruelosztó munkakörbe keresett munkatársat – a hirdetés szövege szerint 20-30 év 
közötti jelentkezőket vártak. Az eljárás alá vont a Hatóság előtt kifejtette, hogy az 
életkori kitétel helytelenül jelent meg, hiszen abban – bár a munkakör jellegéből adódóan 
valóban fiatal, a fizikailag megterhelő munkát elvégezni képes férfiakat kerestek – az 
kellett volna, hogy szerepeljen, hogy a cég „fiatal csapatába keresnek munkatársat”.  
 
Az állást 2010 nyarán és őszén is hirdette a cég, de egyszer sem választották ki, vagy 
hallgatták meg személyesen a kérelmezőt, noha a feltételeknek megfelelt, eltekintve 
attól, hogy 33 éves volt. 2010 nyarán többször elküldte jelentkezését, és szándéka 
komolyságát jelezte az is, hogy telefonon is érdeklődött a jelentkezése elbírálása felől. A 
cég által csatolt kimutatásból megállapítható volt, hogy a 2010 nyarán személyes 
elbeszélgetésre behívott jelentkezők 37,5%-a volt csupán 30 évesnél idősebb, egyiküket 
sem vették fel, a felvett jelentkezők életkora 22, 29 és 30 év. 2010 szeptemberében a 
behívott jelentkezők 33%-a volt 30 évnél idősebb, és egyiküket sem vették fel, a felvett 
jelentkezők életkora 25 illetve 30 év volt. 
 
Mivel az ügyben az álláshirdetés eljárás alá vont által sem vitatott, diszkriminatív 
tartalma, és a felvétel során tanúsított gyakorlata egyaránt sértette az egyenlő 
bánásmód követelményét, és a cég nem tudott olyan körülményt bizonyítani a 
Kérelmezővel kapcsolatosan, amely ésszerű indokát adta volna a jelentkezése figyelmen 
kívül hagyásának, a hatóság megállapította a jogsértést. 
 
 
                VVaann--ee  kküüllöönn  ffeelleellőőssee  ÖÖnnöökknnééll  aazz  eessééllyyeeggyyeennllőősséégg  kkéérrddéésséénneekk??  
 
       Gyakrabban találkoznak diszkriminációval a munkavállalók ott, ahol nincs  
       esélyegyenlőségi terv vagy nem tudnak a létezéséről. Sem a köz- sem a piaci  
       szférára nem jellemző, hogy lenne felelőse az esélyegyenlőség kérdésének. 
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civil szervezet (N=90)
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versenyszféra (N=972)

van nincs nem tudja, nem válaszol

 
N= A minta elemszáma 

 
Ezzel kapcsolatban sok érdekes megállapítás olvasható az EBH TÁMOP 5.5.5/00801 
projekt az Esélyegyenlőségi terv hatása című tanulmányban is a hatóság honlapján: 
www.egyenlobanasmod.hu/tamop/kutatasok. 
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NNIINNCCSS  EEGGYYEEDDÜÜLL!!  
  

OOtttt  vvaaggyyuunnkk  aazz  ÖÖnn  kköözzeelléébbeenn  
--  pprroobblléémmááiivvaall  kkeerreessssee  mmeeggyyeeii  rreeffeerreennsseeiinnkkeett!!  

EEggyyeennllőő  BBáánnáássmmóódd  HHaattóóssáágg  

JJáásszz--NNaaggyykkuunn--SSzzoollnnookk  mmeeggyyéébbeenn  
DDrr..  KKoorrmmáánnyyooss  NNóórraa  vváárrjjaa  aa  ppaannaasszzoossookkaatt  

hhééttffőőnnkkéénntt  99--1133  óórrááiigg  aa  
MMeeggyyeeii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ééppüülleettéébbeenn..  

 

SSzzoollnnookkii  EEssééllyyeekk  HHáázzaa  ●●  55000000  SSzzoollnnookk,,  KKoossssuutthh  LL..  uuttccaa  22..  ffsszztt..  5511..  
 

EEllőőzzeetteess  bbeejjeelleennttkkeezzééss,,  iinnffoorrmmáácciióó::  
06 56/514-947●  06 20/251-5192 

e-mail:  nora.kormanyos@gmail.com 
 
  

  
  

OOrrsszzáággooss  rreeffeerreennssii  hháállóózzaatt  
  

TTÁÁMMOOPP--55..55..55//0088//11      
AA  ddiisszzkkrriimmiinnáácciióó  eelllleennii  kküüzzddeelleemm  ––      
aa  ttáárrssaaddaallmmii  sszzeemmlléélleettffoorrmmáállááss  ééss  hhaattóóssáággii  mmuunnkkaa  eerrőőssííttééssee  
  

                                                   
 

                                   Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
                        www.ujszechenyiterv.gov.hu 

                                                                              06 40 638  638
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NNIINNCCSS  EEGGYYEEDDÜÜLL!!  
  

OOtttt  vvaaggyyuunnkk  aazz  ÖÖnn  kköözzeelléébbeenn  
--  pprroobblléémmááiivvaall  kkeerreessssee  mmeeggyyeeii  rreeffeerreennsseeiinnkkeett!!  

EEggyyeennllőő  BBáánnáássmmóódd  HHaattóóssáágg  

JJáásszz--NNaaggyykkuunn--SSzzoollnnookk  mmeeggyyéébbeenn  
DDrr..  KKoorrmmáánnyyooss  NNóórraa  vváárrjjaa  aa  ppaannaasszzoossookkaatt  

hhééttffőőnnkkéénntt  99--1133  óórrááiigg  
aa  MMeeggyyeehháázzáánn..  

 

EEssééllyyeekk  HHáázzaa  ●●  55000000  SSzzoollnnookk,,  KKoossssuutthh  LL..  uuttccaa  22..  
 

EEllőőzzeetteess  bbeejjeelleennttkkeezzééss,,  iinnffoorrmmáácciióó::  
06 56/514-947●  06 20/251-5192 

E-mail: nora.kormanyos@gmail.com 
  

OOrrsszzáággooss  rreeffeerreennssii  hháállóózzaatt  
wwwwww..eeggyyeennlloobbaannaassmmoodd..hhuu//ttaammoopp  
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Köszönjük az eddig beküldött írásokat és fotókat. 
 

Kérjük a szervezeteket, hogy a következő hírlevelet is 
színesítsék híreikkel, felhívásaikkal! 

 
 

A következő szám lapzártája: 2012. március 15. 
 
 

Támogató: 
 

  
  

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 
 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Civil Szolgáltató Központ (Szolnoki Civil Ház) 

5000 Szolnok, Baross út 56. 
Telefon: 06/56/221-882 
Mobil: 06/20/938-5663 

E-mail: szolnok@ciszok.t-online.hu 
ÚJ Web: http://szolnok.nonprofit.hu 

 
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 8-19 óráig 

 
Kiadja a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat 

5000 Szolnok, Tószegi út 43. 
Felelős Kiadó: Pollákné Cser Edit elnök 

Szerkesztő: Mészáros Ágota 
 
 

 


