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500 millió forint munkaügyi informatikára 
 

 

Félmilliárd forintos uniós támogatásból felgyorsítja informatikai fejlesztéseit a Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH). A pályázaton nyert összegből folytatódik a 

komplex és integrált Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszer (RSZR) fejlesztése. 

 

A kormány közleménye szerint a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának 

és foglalkoztatásának elősegítésére 2012.01.01-vel elindult korszerűsítési program fontos 

eleme az informatikai fejlesztés, amely forrását több Európai Uniós projekt biztosítja. Ennek 

egy kiemelt fontosságú újabb fejlesztési szakasza indulhatott el az EKOP-1.1.13-2012-2012-

0001 keretében. A 2012.07.01-vel létrejött új rehabilitációs hatóságok feladatellátását 

egyetlen komplex és integrált rendszer, az RSZR támogatja. Ennek a rendszernek a fejlesztése 

gyorsulhat fel azáltal, hogy az NRSZH, mint kedvezményezett közel félmilliárd forintos uniós 

támogatásban részesült.  

 

A szakigazgatási feladatok támogatására egy korszerű, szolgáltatás-orientált architektúrával 

rendelkező, ügymenet-támogatást biztosító, központi, komplex és integrált informatikai 

rendszer jön létre. A rendszer elektronikus kapcsolatokat valósít meg a feladatellátásban 

érintett hatóságok, a NAV, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal és 

az RSZR rendszerei között.  

 

A Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóság a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 

Hivatal "szakrendszeri informatikai fejlesztése" című pályázatát 499.930.400 Ft összegű 

támogatásra érdemesnek ítélte, melyről a MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 

2013. február 6-án megküldte a támogató levelet és a Támogatási Szerződés 2013. február 22-

én lépett hatályba. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával valósul meg. 
 

forrás: sg.hu 

 

 

 

 

Diagnosztikai képzés a Szakszolgálatnál 
 

A Marcali Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 13 pedagógusának részvételével 2013. 

június 17-én kezdetét vette az a 90 órás diagnosztikai képzés, mely a TÁMOP-3.1.6-11/2-

2011-0009 azonosító számú, SNI gyermekek integrációjának segítése Marcaliban és 

kistérségében című projekt keretén belül valósul meg. 



A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 

Közhasznú Nonprofit Kft. által tartott, „A rehabilitációt, fejlesztést és tanácsadást megalapozó 

vizsgálatok és a beavatkozás gyakorlata a pedagógiai munkában" című továbbképzés célja a 

szakszolgálatokban folyó pedagógiai, gyógypedagógiai vizsgálat és beavatkozás minőségének 

javítása, az ott dolgozó szakemberek felkészítése a gyermekek személyiségének komplex 

módon való megismerésére, az erősségek, illetve a fejlesztést igénylő képességek 

feltérképezésére. A megváltozott jogszabályi környezethez is szervesen illeszkedő, 

legkorszerűbb diagnosztikai és terápiás ismereteket a szakma olyan neves képviselői adják át, 

mint pl. Dr. Hídvégi Márta, Dr. Torda Ágnes, Lányiné dr. Engelmayer Ágnes, Nagy Gyöngyi 

Mária, Páli Judit. A záróvizsgára 2013. szeptemberében Budapesten kerül sor. Képek 
 

 

forrás: marcaliportal.hu 

 

 

 

 

Továbbképzéseket  indít  a  Magyar  Lovasterápia  Szövetség 
 

A korábbi évekhez hasonlóan idén is akkreditált lovasterapeuta képzést indít a Magyar 

Lovasterápia Szövetség Alapítvány. Az országban egyedülálló programra olyan 

gyógypedagógusok és gyógytornászok jelentkezését várjuk, akik a lovasterápiában rejlő 

fejlesztési lehetőségekkel szeretnének megismerkedni. 
 

A kétéves, összességében mintegy 185 órás tanfolyam várhatóan 2013 szeptemberében indul, 

a lovas felvételi vizsgákra augusztus és szeptember hónapok folyamán kerül sor. 

 

A Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány lovas oktatók és lovas edzők számára 2013 

szeptemberében indítja „A fogyatékos személyek lovas sportjának kiegészítő ismeretei” című 

akkreditált tanfolyamát. 

 

A segítő tanfolyam célja olyan segítők kiképzése, akik egy terápiás teamben a terapeuta 

mellett segítőként tudnak közreműködni. 

 

A tanfolyamokra való jelentkezési kérelemhez rövid szakmai önéletrajzot, valamint az 

alapképzettséget igazoló dokumentum fénymásolatát kell csatolni. 

 

Részletes információk a www.lovasterapia.hu weboldalon találhatóak a „Képzések” 

menüpont alatt. 
 

forrás: OrientPress Hírügynökség 

http://www.epsz-marcali.hu/tamop/Galeriak/2013-06-20-10-33-53/default.htm


52 mozgássérült a nemzetközi teke és asztalitenisz versenyén 

 

52 mozgássérült vett részt a nemzetközi teke és asztalitenisz versenyén. 

 

A Győri Egyetértés SE június 15-én 52 mozgássérült részvételével megrendezett nemzetközi 

teke és asztalitenisz versenyen vett részt. 
 

 

              
 
forrás: gyorplusz.hu 

 

 

Kirúgták az állami Kézmű Kft. vezetőjét 
 

Két hónappal megbízatásának lejárta előtt - ám nem teljesen váratlanul - kedden 

azonnali hatállyal leváltotta a legnagyobb, megváltozott munkaképességűeket 

foglalkoztató állami cég igazgatóját a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő (MNV) Zrt. vezetője. 
 

Érdeklődtünk az MNV-nél, hogy Csereklyei Dániel felmentéséhez köze lehet-e a Kézmű 

Nonprofit Kft. romló gazdasági mutatóinak, a tavaly év végi, több ponton aggályokat 

megfogalmazó számvevőszéki jelentésnek, esetleg a folyamatban lévő ügyészségi 

vizsgálatnak, de választ lapzártánkig nem kaptunk. 

 

Lapunk információi szerint a cég és vezetőjének teljesítménye, ügyei szóba kerültek azon az 

ugyancsak keddi, nem nyilvános megbeszélésen is, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is 

részt vett, és amelyen a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő 

kormányzati teendőket vitatták meg. A témáért felelős Soltész Miklós erőforrás-minisztériumi 

államtitkár egyébként Csereklyeihez hasonlóan budajenői lakos, sőt, a most menesztett 

cégvezető az önkormányzat gazdasági bizottságának tagja volt, amikor Soltész a település 

polgármesteri tisztségét töltötte be. A Kézmű Kft.-ről korábban megírtuk: nem csak az állami 

támogatás drasztikus csökkenése, hanem az ennek hatását ellensúlyozni kívánó gazdálkodási 

döntések rossz megválasztása is szerepet játszhatott abban, hogy a 2010-ben még nyereséget 

termelő Kézmű Kft. gazdálkodása - Csereklyei vezetése alatt - 2011-re már 1,3 milliárdos 

veszteségbe fordult. 
forrás: nepszava.hu 
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Fideszes "humanizmus": tízezrekkel rövidítik meg a kétségbeesett családokat 
 

 Tartósan beteg gyermeket nevelő családok fordultak rémülten a sajtóhoz: az állam 

egyik pillanatról a másikra megvonta tőlük az emelt összegű családi pótlékot. 

 

 A kezelőorvosok az új szabályok értelmében, bármennyire sajnálják pácienseiket, nem merik 

továbbra is megadni az emelt pótlékhoz az igazolást. A tartósan beteg gyermekek szüleit 

eddig nemcsak az emelt családi pótlékkal, hanem egyéb kedvezményekkel is segítette az 

állam. Nagyon súlyos csapás, ha mindezt elvesztik. 

Az RTL Klub Házon kívül magazinjának riportja ("Több tízezres mínusz a beteg gyermekek 

családjának")május 22-én nyomta meg a vészcsengőt. A riportban a tévénézők 

megismerhették néhány nagyon súlyos problémákkal küzdő gyermek és családjaik esetét. 

Egyikük sem kapott igazolást arró, hogy rászorulnak a kedvezményekre.  

Az állam a korábbi szabályok szerint túl nagyvonalú volt, sokan juthattak kedvezményekhez 

anélkül, hogy komoly baja lenne a gyereknek. Most azonban egyszerre ellehetetlenítenek 

nagyon sok súlyos helyzetben lévő családot is.  

 

A Népszabadság kedden közölt a témáról riportot. "A gyerektámogatást elveszik, ha nem elég 

erős az asztma - Elég súlyos-e a gyerek asztmája? A beteg gyerekek szüleit egy új, áprilistól 

életbe lépett szabályozás ennek mérlegelésére készteti, pénzt veszít ugyanis az a család, 

amelynek fia-lánya nem produkál elég súlyos tüneteket" - írta Danó Anna szakújságíró.  

 

Havonta átlagosan 50-60 ezer forint mínuszt jelenthet  

 

"Eddig az asztma diagnózisa önmagában elég volt, hogy a családok emelt összegű családi 

pótlékot, a gyerek tízéves koráig járó gyest, utazási kedvezményt, ötvenszázalékos óvodai 

étkezési támogatást, valamint közgyógyellátást kapjanak. A jövőben ezek a támogatások már 

csak a súlyos asztmaként definiált esetek után járnak, a többiek családjainak mindez havonta 

átlagosan 50-60 ezer forint mínuszt jelenthet."  

 

A Népszabadságnak nyilatkozó gyermektüdőgyógyász szakorvos körzetében a jogszabály-

változtatás előtt havonta átlagosan 16-20, asztmás gyereket nevelő családnak állították ki az 

igazolást, április óta mind össze kettő maradt fönn a rostán. Az orvos megjegyezte: a szakma 

ugyan kifejezetten szorgalmazta, hogy legyen rend ezen a területen, mert korábban 

olyanoknak is ki kellett adniuk a súlyos krónikus betegek életének megkönnyítésére szolgáló 

igazolást, akik rendszeres gondozás mellett normális életet élhettek, ugyanakkor az új 

szabályozás túl radikálisra, bevezetése túl gyorsra, megfogalmazása pedig túl egyszerűre 

sikerült."  

"A politika persze a szakmára mutogat, amikor azt állítja: ők pontosan azt tették, amit a 

szakmai kollégium ajánlott. A szakma azonban hiába határozta meg a súlyos asztma 

definícióját, az nem került bele a jogszabályba, az éves felülvizsgálaton a gondozó orvosnak 



kell mérlegelnie a jogosultságot, ez pedig szubjektív döntésre is lehetőséget ad" - olvasható a 

cikkben.  

 

Az államtitkárság szerint nincs baj  

 

"Az egészségügyért felelős államtitkárság szerint nincs baj az új szabályozással. Szerintük 

nem jelenthet gondot az sem, hogy a jogszabályba nem került bele a súlyosság kritériuma, 

hiszen más betegségek, például a vesebetegek esetében sem határozták meg a súlyosság 

fogalmát, mivel léteznek szakmai irányelvek. Az asztma súlyossági kritériumai a szakma 

számára elérhetők a GYEMSZI honlapján" - közölték.  

 

A Népszbadság is ismerteti egy másfél éves kora óta rendszeres orvosi gondozásra szoruló 

kislány esetét, aki az új szabály szerint már nem minősül súlyos asztmásnak, tehát a család - 

várhatóan a következő éves felülvizsgálatkor - elveszti az emelt szintű családi pótlékot és az 

összes ehhez társuló szociális kedvezményt.  

Folyamatosan tiltakozik az MSZP  

 

Hétfőn az Országgyűlés ülésén interpellációjában Pál Béla (MSZP) kifogásolta, hogy egy 

rendelettel asztmás gyermekek támogatását vette el az egészségügyi kormányzat, mint 

mondta, április 1. óta csak egy részük juthat hozzá a kiemelt családi pótlékhoz.  

 

Ugyancsak a hétfői ülésen egyéb egészségügyi intézkedések bírálata mellett Tukacs István is 

kifogásolta az asztmás gyerekek támogatásának átalakítását.  

 

Kedden Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP elnökségi tagja kifogásolta azt a rendeletet, 

amellyel az Orbán-kormány beteg gyerekek támogatását vette el.  

Április 1-je óta a családokban nevelt tartósan beteg gyermekeknek csak egy része juthat hozzá 

a kiemelt családi pótlékhoz és más kedvezményekhez.  

Bangóné Borbély Ildikó aláhúzta: a Magyar Szocialista Párt 2014 után kormányra kerülve 

felülvizsgálja és biztosítja a rászoruló beteg gyermekek korábbi támogatását.  

Az új MSZP politikájának középpontjában állnak a gyerekek, és a magyar családok!  

"Káosz a tartósan beteg gyermekek támogatásában - Az alaptörvénnyel megy szembe az 

Emmi" - címmel a Magyar Narancs is foglalkozott a botrányos üggyel.  

 

Idézik az Alaptörvény megfelelő passzusait:  

 

"XIX. cikk (1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális 

biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül 

bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott 

támogatásra jogosult.  

 

(2) Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más rászorulók esetében 

a szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg."  

Szerveződik a tiltakozás  

 

Az új szabályok szerint súlyos helyzetbe hozott a szülők egy közösségi oldalon a "Fogjunk 

össze a tartósan beteg gyermekekért" csoportban szerveződnek.  

 

A Magyar Narancs is megerősíti az eddig idézett értesüléseket: "Az áprilisi rendelet 

mellékletekben írja le azokat a betegségeket és definiálja súlyosságukat, amelyek esetében 



orvosi igazolás adható a jogosultságra. Ám az egyes betegségek súlyos besorolásának a 

leírása olykor hiányos, illetve pontatlan a rendeletben, ezért a vizsgálatokon megjelent szülők 

tapasztalatai szerint orvosaik inkább nem írják alá az igazolásokat, nehogy később az a vád 

érje őket, hogy jogosulatlanul adták ki az igazolást.  

 

Megdöbbentek a "listázáson"  

 

Az Emmi adatai szerint 128 ezer beteg gyermek után utalják a megemelt családi pótlékot, 

ebből 60 ezren asztmától szenvednek. A minisztérium az egészségbiztosító adataiból arra 

jutott, hogy közülük 40 ezren nem váltják ki az ingyenesen biztosított gyógyszereket. A 

közösségi oldalon fórumozó szülők megdöbbentek a "listázáson": szerintük ebből a 

"nyomozásból" egyrészt nem derülhet ki, hogy miért nem váltották ki egyesek a 

készítményeket, másrészt ezentúl a terápiákat sem tudják igénybe venni, amikkel pedig 

lényegesen javítható gyermekeik állapota. A megemelt összegű családi pótlékkal együtt 

adható az utazási kedvezmény (sokaknak a megfelelő ellátást kizárólag Budapesten 

biztosítják), a tankönyvtámogatás, és ehhez kapcsolódik a közgyógyellátás. Vagyis havonta 

több tízezer forinttól esnek el a támogatotti körből kikerült beteg gyermekeket nevelők, és 

elveszítik a gyerek 10 éves koráig tartó, úgynevezett meghosszabbított gyes-jogosultságot is."  

 

A Magyar Narancs cikkéből az is kiderül, az asztmások mellett más tartós betegségektől 

szenvedő gyermekeket és családjaikat is súlyosan érint az állami korlátozás. A kevésbé 

súlyosnak tartott autoimmun betegektől, a tej- illetve lisztérzékeny gyermekektől is 

megvonják a plusz segítséget.  

 

A korábbi rendelet szerint a tartósan beteg gyermek után járt a megemelt családi pótlék, 

amely valójában pár ezer forinttal több, mint a normál összegű pótlék, de ezzel a szülők 

jogosultságot nyertek a gyermek 10 éves koráig tartó gyesre, utazási kedvezményre, 

tankönyvtámogatásra, közgyógyellátásra, a gyermek 10 éves kora után, amennyiben a 

gyermek állapota ezt megkívánta, ápolási segélyre. Most, ha nem jogosultak a megemelt 

összegű családi pótlékra, az összes többitől is elesnek.  

A Magyar Narancs konkrét eseteket sorol:  

 

"A fiamat pszichiátriára is hordom, hiperaktív, magatartás-zavaros, sajátos nevelési igényű, 

jelenleg magántanuló" - sorolja egy nevét felfedni nem kívánó asszony, aki egyedül neveli 

gyermekét, a nagyszülők sem élnek már. Évek óta munkanélküli, bevétele a megemelt családi 

pótlék, a vele járó támogatások és a regisztrált munkanélkülieknek járó 22 800 forint. Egy 

másik, látássérült gyermeket nevelő édesanya elmondta, hogy kislánya így született, ennek 

következtében bizonyos készségek is lassabban, illetve nem teljes egészében alakulnak ki 

nála. Az ingyenesen járó iskolai segítség mellett szükség lenne fejlesztő terápiákra is, de 

azokra eddig sem volt pénze, most pedig ennivalóra sem nagyon lesz, ha ők sem lesznek 

jogosultak a megemelt családi pótlékra. Az ő ügyük szeptemberben dől el."  

 

A változás az emésztőszervi, idegrendszeri és más tartós betegségben szenvedőket is érinti a 

változás.  

 

A hetilapnak nyilatkozó gyermekreumatológus a súlyosan érintettek között említi a 

rheumatoid arthritisben szenvedő gyermekeket is. Ezt a betegséget az ízületek kötőszövete, 

valamint az inak ellen termelt autoantitestek okozzák. Ilyen esetekben a fenyegető tartós 

károsodás megelőzése a kezelés célja. "A jelenlegi helyzetben az után a gyermek után nem jár 

a megemelt összeg, akinél nem állapítható meg a funkcionális károsodás, ám ha a család nem 



kapja meg a pluszösszeget, s nem képes előteremteni a terápia fedezetét saját erőből, könnyen 

előfordulhat, hogy a gyermeknél emiatt később kialakul a funkcionális károsodás."  

"Elképzelhető, hogy nem megfelelő besorolást kapott egy beteg gyermek"  

 

"Azt Novák Zoltán, az SZTE egyetemi docense is elismerte, hogy a rendelet hiányos volt, 

nem szerepelt benne az asztma súlyos fokozatának meghatározása, és ez okozhatott zavart a 

felülvizsgálatoknál. A szakemberek még április 25-én összegyűltek Balatonkenesén, hogy 

megfogalmazzanak egy pontos ajánlást mind a szakorvosok, mind a minisztérium felé. Novák 

Zoltán szerint elképzelhető, hogy nem megfelelő besorolást kapott egy beteg gyermek, de 

ennek orvoslására nem hivatalos információk szerint lesz lehetőség" - olvasható a cikkben, 

amelynnek szerzője így összegezett: "A megkérdezett gyermekorvosok álláspontja szerint 

valóban sok család volt jogosult támogatásokra, kedvezményekre, holott kevéssé súlyos 

állapotú gyermeket neveltek - ám a jelenlegi, szigorítás utáni helyzetre leginkább a káosz a 

jellemző, s félő, hogy a vízzel együtt a gyermeket is kiöntik, ezúttal a szó szoros értelmében."

  
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 
    
 

-RENDEZVÉNYEK-  

 

 

Segítő Vásár-Debrecen-2013. június 20. 

 
A programsorozat nyitórendezvénye Debrecenben 2013. június 20-án 14 órakor 

kezdődik a Kölcsey Központban! (4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.)  

 

A 2013 decemberéig tartó rendezvénysorozat szervezője a Salva Vita Alapítvány, fő 

támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős 

Államtitkársága. A belépés a programokra ingyenes! 

A Segítő Vásár rendezvények, illetve a "Segítő Vásárlás" mozgalom és védjegy fő célja, hogy 

bemutassa és megismertesse a nagyközönséggel azokat a kézzel készített, kiváló minőségű 

magyar termékeket, melyeket megváltozott munkaképességű dolgozók gyártanak. A 

rendezvénysorozat hozzá kíván járulni ahhoz, hogy hazánkban tovább növekedjen a 

fogyatékkal élők társadalmi elfogadottsága és beágyazottsága. Mindezt azzal szeretnénk 

erősíteni, hogy a fogyatékossággal élő munkavállalók országos rendezvénysorozat keretében 

is megmutathatják, mire képesek, ha ehhez segítséget kapnak. 

 

 

Megrendezés dátuma: 2013 június 20. 

Bővebb információ: www.segitovasarlas.hu/hirek/6-2013-junius-20.html 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.segitovasarlas.hu/hirek/6-2013-junius-20.html


 

 

-PÁLYÁZATOK- 

 

Családbarát Munkahely 2013-Pályázat családbarát munkahelyek kialakításának 

és fejlesztésének támogatására 
 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából a Nemzeti Család- és 

Szociálpolitikai Intézet 2013-ban is pályázatot hirdet családbarát munkahelyek 

kialakításának és fejlesztésének támogatása céljából.  

 

A pályázat kódja: CSP-CSBM-13. A pályázat célja: 

A pályázat célja családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi 

családbarát programok támogatása, amelyek elősegítik a munka és magánélet 

összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.  

 

Pályázók köre  

�kisvállalatok  

�közepes méretű vállalatok  

�nagyvállalatok  

�költségvetési szervek  

 

A pályázat részletei  

 

A pályázat segítséget kíván nyújtani az élet két kiemelt fontosságú területén: a családi élet és 

az alkotó munka minél finomabb összehangolásában.  

 

A pályázatok támogatására 22 800 000 Ft áll rendelkezésre.  

 

A pályázaton legfeljebb 1.5 millió Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.  

 

A családi élet és a munkahelyi feladatok összeegyeztetése alapvető érdeke a munkaadóknak, 

hiszen kiegyensúlyozott munkaerővel jóval hatékonyabban lehet dolgozni; a 

munkavállalóknak, mivel családi életük és munkájuk harmonikusabbá, életük 

kiegyensúlyozottabbá válik; s közvetetten az egész társadalomnak � hiszen a gyarapodó 

családok és az értékteremtő munka a nemzet két legfontosabb erőforrása.  

 

A pályázat támogatni kívánja azokat a családbarát munkahelyi gyakorlatokat és politikákat, a 

munka és családi élet összehangolását elősegítő intézkedéseket és fejlesztéseket, melyek 

hozzájárulnak e cél hatékony megvalósulásához.  

 

A pályázat nyertesei jogosulttá válnak a �Családbarát Munkahely� cím használatára is a 

támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint.  

 

Figyelem! A PályázatMenedzser.hu csak a pályázat legfontosabb elemeit publikálja. A teljes 

kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját.  

 

A pályázat benyújtása  

 



Határidő: 2013. augusztus 4. 23:59  

 

További információ  

 

NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET  

1134 Budapest, Tüzér u.33-35. Telefon: (06-1) 237 6782 palyazat@ncsszi.hu  

 

Tekintse meg a teljes pályázati kiírást!  

 

Családbarát Munkahely 2013 � Pályázat családbarát munkahelyek kialakításának és 

fejlesztésének támogatására 

 

 

Jelentkezési határidő: 2013 augusztus 4. 

Bővebb információ: palyazatmenedzser.hu/2013/06/19/csaladbarat-munkahely-

2013/?awt_l=CN_Zc&awt_m=3iiH5HWfzuz4mMk 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

Call Center operátor - 8 órában 
 

Jelige: "PROF" 

Munkaviszony:  

Határozatlan idejű, teljes munkaidő  

 

Munkavégzés kezdete:  

2013. 07. 01.  

 

Feladatok:  

- Az EIPS Kft-t megbízó felek által leírt call center feladatok ellátása  

- Bejövő hívások fogadása,  

- Ügyfélpanasz kezelés,  

- Ügyfélpanasz továbbítása a külföldi központ felé,  

- Rendszeres és eseti riportok készítése,  

- Fenti feladatok elvégzésének részletes dokumentálása, beszámolás a csoportvezető felé,  

 

A munkakör esti munkavégzéssel és hétvégi ügyelettel jár.  

 

A leendő munkatársunk felé támasztott igények:  

- Önálló, precíz munkavégzés  

- Rendszerető, megoldáskereső hozzáállás  

- Monotonitás tűrés  

- Ügyfélorientált gondolkodásmód  

- 2 év call center-es, ügyfélszolgálati tapasztalat  

- Középfokú angol nyelvtudás  

- Középfokú végzettség és szakképesítés  



- Büntetlen előélet  

- Banki, informatikai területen végzett munkák előnyt jelentenek  

- Műszaki beállítottság előnyt jelent, de nem elvárt  

 

Amit kínálunk:  

- Biztos munkahely  

- Kiváló csapatszellem és munkakörnyezet  

- Jól meghatározott feladatok  

- Versenyképes fizetés  

- Állás, munka területe(i):  

- Ügyfélszolgálat / Ügyfélkapcsolat  

- Call center munkatárs  

- Telefonos operátor  

 

Munkavégzés helye:  

Budapest 12 kerület.  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "PROF" 

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! 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

