
MEOSZ OTTI 

SAJTÓFIGYELÉS 

A Magyar médiában a mozgáskorlátozottakról és a MEOSZ interaktív portálján a 108 

egyesület által közölt információk tallózása 

 

                                 A sajtóban megjelent információk 
-- MÉDIA HÍREK --- 

 

 
 

Költség helyett adókedvezmény? Igen! 

 

 

A versenyképesség javítása csak az egyik ok, amiért a munkáltatónak érdemes 

megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztatnia. Összeszedtük, miben 

változtak a szabályok idén. 

Csak néhány új szabállyal kell megismerkednie idén a munkáltatónak, ha más okok mellett 

versenyképessége javítása érdekében megváltozott munkaképességű dolgozókat is 

foglalkoztat. A lehetőség, úgy tűnik, egyre több munkaadó számára lehet vonzó, több okból 

is. Az egyik ilyen ok az elnyerhető támogatás. 

Nem árt azonban tudni, hogy 2013-tól változtak a támogatás szabályai, főként azzal a céllal, 

hogy a megváltozott munkaképességűek élethelyzetét hosszú távon és tartósan javítani tudják 

azzal, hogy elősegítik a visszatérésüket a nyílt munkaerőpiacra. S persze cél volt a 

foglalkoztatásához nyújtott költségvetési források hatékonyabb felhasználása is. A kormány e 

célok támogatására egyébként a költségvetési forrásokon túl az Új Széchenyi Tervben 2012 és 

2014 között csaknem 30 milliárd forintot biztosít. 

Mi változott, és mi nem? 

Nem változott, hogy minden olyan munkáltatónak rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnie, 

amelynek cégénél az adott évben az átlagos statisztikai létszám 25 fő felett van, és nem 

alkalmaznak megváltozott munkaképességű dolgozót. 

A változások között módosult a foglalkoztatók támogatásának köre, minősítésük és 

ellenőrzésük szabályozása. A foglalkoztatók korábbi bizonyos időközönkénti minősítése 

megszűnt, helyébe az egységes követelményrendszert tartalmazó egységes akkreditációs 

tanúsítvány lépett. Ennek joggal elvárhatóan legfontosabb kritériuma, hogy a foglalkoztató a 

támogatás céljának megvalósítására alkalmas munkakörülményekkel, feltételekkel 

rendelkezzen. A határozatlan időtartamra szóló tanúsítvány megszerzéséhez, amely egyébként 

– a korábbitól eltérően – kiszámolható költséggel jár, a munkaadónak egy sor feltételt ki kell 

elégítenie, amelyeket a hatóság ellenőrizhet. 

Miért érdemes? 

„A megváltozott munkaképességűek alkalmazása mellett szóló érvek között a leggyakoribb 

az, hogy milyen költség mellett mekkora megtakarítást érhetnek el a cégek. A rehabilitációs 

foglalkoztatáshoz szükséges némi beruházás, és számolni kell az akkreditáció egyszeri 

költségével is. Egyébként pedig a megváltozott munkaképességűek után igénybe vehető 



adókedvezmény áll szemben az évente fizetendő rehabilitációs hozzájárulás összegével” – 

magyarázza a lehetséges előnyöket a 100 százalékos magyar tulajdonban lévő Work Force 

Kft. ügyvezető-tulajdonosa, Csákvári Róbert. Ez az oka annak, hogy egyre nő az érdeklődés a 

megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása iránt. 

 

A 2013. évi változások pedig minden bizonnyal több munkaadót ösztönöznek majd a 

rehabilitációs foglalkoztatáshoz szükséges akkreditáció megszerzésére, hiszen így az évente 

felmerülő fix költség helyett adókedvezménnyel számolhatnak. 

 

Milliós tétel a rehabilitációs hozzájárulás 

 

A rehabilitációs hozzájárulás összege a tárgyévet megelőző második év nemzetgazdasági éves 

bruttó átlagkeresetének 8 százaléka, amely a 2013. évre – az előző évihez hasonlóan – 964 

500 forint évente. Ezt az összeget tehát akkor kell befizetni, ha a foglalkoztatottak száma 25 

fő felett van, és a megváltozott munkaképességűek aránya nem éri el az 5 százalékot. A 

tényleges befizetendő összeg az 5 százalékhoz hiányzó létszámtól függ. 

 

Ez a nem éppen kis összegű kötelezettség ösztönző hatású a munkaadók számára, érdekeltté 

teszi őket a rehabilitálható munkaerő foglalkoztatásában. 

 

Ennyi adókedvezmény kapható a rehabilitációs kártyások után 

 

A megváltozott munkaképességűek kedvezményes foglalkoztatási körébe a rehabilitációs 

kártyával rendelkező munkavállalók léphetnek, akik után a munkaadó adókedvezményt vehet 

igénybe. A kedvezmény mértéke a bruttó munkabérnek (de legfeljebb a minimálbér 

kétszeresének) a 27 százaléka. Ez az összeg 2012-ben legfeljebb 186 ezer forint 27 százaléka 

volt (vagyis havi 50 ezer forint). 

 

2013. január 1-jétől ugyanakkor rokkantsági ellátásban részesülő nem vehető álláskeresőként 

nyilvántartásba. Így tehát a „gyakorlott” munkaadóknak is érdemes utánanéznie az új 

szabályoknak, mivel az ilyen munkakeresők alkalmazásakor szokásos támogatást nem lehet 

igénybe venni. 

 

A munkáltatóknak ajánlják 

 

A munkaerő-kölcsönzéssel és közvetítéssel foglalkozó cég 50 ezer főnél is nagyobb saját 

adatbázisában több mint 1000 megváltozott munkaképességű munkavállalót tart nyilván és 

ajánl az erre igényt tartó munkáltatóknak. A cég mindemellett közel száz megváltozott 

munkaképességű saját dolgozót foglalkoztat elsőként akkreditált telephelyén, és folyamatban 

van második, ilyen munkavállalók fogadására szánt telephelyének akkreditációja is. Ezzel a 

cég nem csupán közvetítőként, de munkahely-teremtőként is fellép a munkaerőpiacon. 

 

Milyen feladatra? 

 

A cégeknek elsősorban annak átgondolását javasolja a szakember, melyek azok a 

feladatkörök, amelyek elvégzésére a különböző mértékben megváltozott munkaképességű 

emberek is alkalmasak. „Gyakran fordulnak hozzánk partnereink, hogy ugyan szívesen 

vennének részt rehabilitációs foglalkoztatásban, nincs olyan vállalati terület, amely ezt 

lehetővé tenné. Közösen áttekintve szinte minden esetben megtaláljuk az alkalmas pozíciókat, 

http://www.work-force.hu/
http://www.work-force.hu/


amelyekre akár saját adatbázisunkból is ajánlhatunk megfelelő munkavállalót” – mondja az 

igazgató. 

 

Kilépve a cashflow-ból 

 

És a végére egy máshol elszámolható, forintosítható előny. Lássuk be, a megváltozott 

munkaképességűek foglalkoztatása hosszú távú stratégiát, átgondoltságot, több odafigyelést 

igényel a vállalat különböző szintjein dolgozóktól. Ugyanakkor a tisztán forintosítható 

előnyök mellett a cégek egyre többet foglalkoznak a megítélésüket befolyásoló tényezőkkel, 

hiszen a reputáció, a vállalati hírnév ma már minden jelentős cég értékeinek leltárjában 

előkelő helyet foglal el. Ezért egyre több cég e foglalkoztatási formára társadalmi 

felelősségvállalási programjának tudatos megvalósításaként tekint. 

 

  
Forrás: FN24 

 

 

Cinikus, teljesíthetetlen ajánlatot kaptak a trafikosok 

Életszerűtlen, teljesíthetetlen, elfogadhatatlan – ezekkel a jelzőkkel illették régi 

trafikosok azokat a feltételeket, melyek mellett a Nemzeti Dohánykereskedelmi 

Nonprofit Zrt. hajlandó lenne sikeresnek nyilvánítani egy újabb pályázatukat. Nagyon 

kevesen vannak, akik a lécet át tudják ugrani. De a régi trafikosok nem adják fel 
 

 

"1922-ben nagyapám vette ezt a boltot. Hazajött a családjával Amerikából, mivel úgy 

gondolta, hogy itthon lehet boldogulni. Ha most ezt velünk tényleg megcsinálják, akkor én 

megyek Amerikába" – mondta a hvg.hu-nak Harcsa Lajos arról, hogy a mozgássérült húga, 

aki 1972 óta üzemelteti a családi örökséget Budakalászon, vesztett a trafikpályázaton. Harcsa 

Lajos elmondta, hogy ők az új kiírásra sem tudják beadni jelentkezésüket, de szerinte 

Magyarországon "nincs olyan ember", aki megfelelne a régi trafikosokkal szemben 

támasztott feltételeknek. 

A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. kedden ugyanis feltette honlapjára a 

felhívását, melyben ismerteti, milyen feltételek mellett kérhetik a régi trafikosok a pályázatuk 

felülvizsgálatát. Mindez azért vált szükségessé, mert egyre nőtt a nyomás amiatt, hogy a régi 

trafiktulajdonosok többsége egyetlen koncessziót sem nyert a pályázaton, miközben olyanok 

nyithatnak boltot, akik korábban sosem foglalkoztak dohány-kiskeresekedelemmel. 

Nyugdíjas trafikos nem pályázhat 

A feltételek rendkívül szigorúak. Olyan magánszemélyek adhatnak csak be jelentkezést, akik 

már a februári trafiktenderen is pályáztak, egyetlen koncessziós jogosultságot sem nyertek, 

legfeljebb egy trafikot üzemeltetnek jelenleg egyéni vállalkozóként vagy olyan gazdasági 

társaság útján, melyben az illető vagy valamelyik hozzátartozója 75 százalékos szavazati 

joggal rendelkezik, a cég bejegyzett főtevékenysége pedig a dohányáru-kiskereskedelem. A 

feltételek között szerepel az is, hogy a magánszemélynek nem származhat máshonnan 

jövedelme (így például nyugdíjból sem). 

 

http://nemzetidohany.hu/assets/Jelentkezesi_felhivas_regi_trafikosok_2013.05.13.V3.pdf


A jelentkezési dokumentum lefekteti azt is, hogy pontosan milyen kiskereskedelmi egység 

minősül trafiknak. Például az, ahol kizárólag kiskereskedelmi tevékenység folyik, az éves 

árbevétel nem haladja meg a 100 millió forintot, az éves árbevételnek az elmúlt öt lezárt üzleti 

év átlagában pedig legalább a 80 százaléka dohánytermék kiskereskedelemből  származik. 

Feltétel még, hogy az adott kereskedelmi egység már 1993. január elseje előtt megkezdje a 

működését, és azóta változatlan helyen – az öröklés esetét ide nem értve – változatlan 

tulajdonosi viszonyokkal üzemeljen. Az üzlet továbbá semmilyen hálózathoz sem tartozhat. 

A jelentkezéshez mellékelni kell az elmúlt öt lezárt üzleti év teljes, aláírt beszámolóját, illetve 

az elmúlt öt lezárt üzleti év úgynevezett "áfa-kódonkénti" napi bevétel-összesítőit 

("pénztárgép éves zárás") és a jelentkezési űrlapot, mely a pályázati felhívásban megtalálható. 

Az a kitétel, mely szerint az éves árbevétel 80 százalékának dohánykereskedelemből kell 

származnia, Harcsa Lajos szerint már csak azért sem lehetséges, mivel a dohány-

kiskereskedelmi árrést 3-4 százalékra szorították le, és ha csak dohányt árultak volna, abból 

nem lehetett volna megélni, mást is kellett árulniuk. Ez meg értelemszerűen csökkentette a 

dohányból származó árbevételt. "Még most is úgy gondolom, hogy ez nem lehet igaz" – 

fejtette ki. Harcsa Lajos elmondta, ő optimista emberként bízik abban, hogy záros határidőn 

belül megoldódik a helyzet, és a Fidesz belátja, hogy “ez nem sikerült”. "Én azonban addig 

fogok tüntetni, ameddig ez az ügy a helyére nem kerül" – hangsúlyozta Harcsa. 

Miért baj, ha új boltokat nyitottunk? 

Teljesen életszerűtlenek a feltételek – mondta a hvg.hu-nak Laskovits Tamás (44 éves), 

akinek négy boltja van Körmenden és egy-egy a közeli Rönökön és Felsőszölnökön. Ezeket 

családjával és néhány alkalmazottal üzemelteti. Valamennyi boltra megpróbált koncessziós 

jogot szerezni, de csak egyet kapott meg, Felsőszölnökön. Feltehetően ezt is azért, mert más 

nem pályázott. "1993-ban kezdtünk a dohánykereskedelemben. Egy cég normális 

működéséhez tartozik, ha bővülni tud, akkor máshová költözik vagy új üzletet nyit. Ha ezt 

meg tudja lépni, akkor több embernek is tud munkát biztosítani. Most az alkalmazottakkal 

megbeszéltük, hogy megpróbáljuk más profillal fenntartani a három másik boltot, de nagyon 

nehéz lesz. A forgalmunknak csak ötven százalékát teszik ki a dohánytermékek, három-négy 

százalékos árrés és a helyre jellemző dohányforgalom mellett lehetetlen lett volna megélnünk 

csak dohánytermékekből" – mondta Laskovits. 

A férfinak leginkább az fáj, hogy vagy strómanok nyertek egy csomó helyen, vagy olyanok, 

akik keresik a lehetőséget, hogyan vegyék rá a meglévő üzlettulajdonosokat, legyenek az 

alkalmazottaik. Az új pályázat szerinte már csak azért is méltánytalan, mert egy sor olyan 

feltételnek kell megfelelnie egy régi trafikosnak, amit a nyertesekkel szemben 

nem támasztanak. Az elmúlt öt év átlagában kell például a nyolcvan százalékot kihozni – 

amikor még nem emelték meg az árrést a jövőbeni tíz százalékra. 

"A környéken nincs olyan, aki megfelelne az összes pályázati feltételnek, pedig az országban 

ezen a környéken adják el a legtöbb cigarettát" – mondta a hvg.hu-nak Juhász Tibor, akinek 

Kőszegen, az osztrák határ közelében van dohánykereskedése. Feleségével közös vállalkozása 

szinte valamennyi feltételt megugorja: 23 éve működnek, saját üzletük van, a forgalmuk 92,8 

százaléka dohányból származik. Az egyetlen bibi, hogy az éves forgalom 100 milió forint 

fölött van. "De könyörgöm, három-négy százalékos árrés mellett ekkora forgalomnak kell 

lennie, hogy az ember ne haljon éhen" – mondta Juhász, aki szerint a többi régi dohánykisker 

is ezen a feltételen bukik el. "Csak olyanok nyertek, akik nem helybéliek. Egy részüket be se 



tudtuk azonosítani" – mesélte a kereskedő, aki azt is elmondta, hogy 30-40-en az ügyvédeik 

tanácsára beadják a pályázatot, és bíznak a kedvező elbírálásban. Azt tervezik, hogy közösen 

lépnek fel az érdekeikért. 

Ha megint nem nyernek, nem fogadják el 

Találtunk olyan régi trafikost is, aki teljesítheti a feltételeket. Kovács Nándorék újrakezdési 

kölcsönből indultak Csornán. A férfi 1991-ben egy liciten nyert a helyi önkormányzatnál 

kizárólag dohánykereskedelmi jogot. "Csornán egyedüli trafikként üzemeltünk a kezdetek óta. 

Érdekes, hogy a csekély jutalék mellett az eltelt 22 év alatt senki nem pályázott a 

helyünkre, sem konkurenciának. A pár százalékos haszon biztosította a megélhetést, a lottóval 

karöltve még fejlődni is tudtunk" – mondta. 

A település egyedüli trafikosaként, több mint két évtizedes múlttal, a felesége nevén 

pályáztak, aki 2012-től megváltozott munkaképességű. Biztosra vették, hogy nyernek, annak 

ellenére, hogy már a pályázatbeadás előtt kaptak zavarba ejtő ajánlatot. "Megkeresett a 

későbbi nyertesek egyike, és felajánlotta, hogy pályázzak vele, és akkor a meglévő 

árukészletemmel és tapasztalatommal együtt minimálbéren alkalmazna tovább. 

Meghökkenésemre közölte: ha nem vele pályázok, nem nyerek, és ehhez itt az ő neve a 

garancia", mondta Kovács Nándor, aki bízik benne, hogy sikerül megragadnia az újabb 

lehetőséget. A felesége a beszélgetésünkkor is a könyvelővel dolgozott, hogy péntekig fel 

tudják adni a papírokat. 

Kovács nem tudja, hogy végül mi alapján fognak dönteni, de ők minden paraméternek 

megfelelnek. Azon nem gondolkodnak, hogy mi van a dohánybolton kívül, mert a trafikozást 

életformaként űzik. "Ha esetleg megint nem nyerünk, akkor azt nem fogadom el. Megyek 

tovább az igazamért" – mondta a csornai trafikos. 

Exkluziv szivarbolt: 13 milliós befektetést bukott be 

 

"Ilyen feltételeknek gyakorlatilag képtelenség megfelelni, nem hiszem, hogy lenne olyan 

trafikos, aki legalább 20 éve ugyanabban a cégben, ugyanazon a telephelyen tulajdonképpen 

semmilyen más jövedelemmel nem rendelkezne" – mondta a hvg.hu-nak Szender Krisztián, 

aki Székesfehérvár belvárosában üzemelteti a Hacienda Tabaco szivar- és vízipipa-

szaküzletet, mely minőségben és dizájnban nem sokban üt el a budapesti Belvárosban 

székelő, és koncessziós jogot nyerő Cigar Towertől. Szender szerint 3-4 százalékos árrés 

mellett kellenek még kiegészítő termékek. A régi trafikosoknak ajánlott feltételek mellettt 

nem pályázik, az elmúlt években bővített és több mint 13 millió forint befektetéssel fejlesztett 

üzletét feltehetően más profillal hasznosítja. Korábban a vízipipásoknak alakított ki füstölő 

helyiséget, de a zárt térben való dohányzást tiltó szabályozás teljesen hazavágta ezt a 

fejlesztést is. 

 
forrás: hvg.hu 

 

 

 

 

 

 

 



Az ENSZ előtt vesztett az állam 

Elmarasztalta a magyar államot az ENSZ fogyatékosügyi bizottsága, mert nem tett meg 

mindent annak érdekében, hogy a vakok önállóan használhassák a bankjegykiadó 

automatákat. 

 

 

Két érintett hosszú ideig pereskedett az OTP-vel, de mindketten jogerősen vesztettek, ezért 

fordultak 2010-ben a Magyar Helsinki Bizottsághoz, a civil jogvédő szervezet pedig az ENSZ 

szakbizottsága elé vitte az ügyet. 

A testület kimondta, hogy Magyarország köteles megfelelő, az eljárás során felmerült 

költségeiket is fedező elégtételt nyújtani a panaszosoknak. Az államnak meg kell határoznia a 

fogyatékkal élőknek nyújtandó szolgáltatások minimumát is, és biztosítania kell, hogy az 

újonnan beszerzett pénzkiadó automaták, illetve az internetes bankolás hozzáférhető legyen a 

vakok számára is. A bizottság a bírák továbbképzését is javasolja, miután a jogerős ítélet nem 

volt figyelemmel a fogyatékkal élők speciális helyzetére. Az intézkedésekről a kormány hat 

hónapon belül köteles beszámolni. 

Nyusti Szilvia vak ügyvéd és a gyengén látó Takács Péter közel tíz éve fordult az OTP-hez, 

mert álláspontjuk szerint az esélyegyenlőség súlyos sérelmét jelenti, hogy nem tudják 

önállóan használni a bankautomatákat. Ezzel kapcsolatban felvetették azt is, hogy miközben a 

többi ügyféllel azonos díjat számítanak fel nekik, csökkent mértékű szolgáltatást kapnak. 

Emiatt kérték, hogy legalább a berendezések egy részét alakítsák át. A bank számukra 

kedvezőtlen válasza után a De Jure Alapítvány segítségével bírósághoz fordultak. A Fővárosi 

Bíróság első fokon a felperesek kérelmének helyt adott, ám a bank fellebbezése nyomán a 

Fővárosi Ítélőtáblán, majd 2009-ben a Legfelsőbb Bíróságon is vesztettek. Azt követően 

fordultak a panaszosok a Magyar Helsinki Bizottsághoz. 

 

Takács Péter kérdésünkre elmondta: most egyeztetni kell arról, hogy az állam milyen módon 

nyújthat elégtételt nekik azért, mert egy szolgáltatásból gyakorlatilag kizárták őket. Szeretnék 

emellett elérni, hogy szülessen törvény a pénzkiadó automaták és az internetes bankolás 

akadálymentesítéséről. 

Megkeresésünkre az OTP-nél lapunknak elmondták, hogy a 

valamivel több, mint kétezer bankjegykiadó automatájuk nagy többségének gombjai a vakok 

és gyengén látók számára Braille-írással is el vannak látva, míg kártyás fizetés esetén az 

http://nol.hu/belfold/20130516-az_ensz_elott_vesztett_az_allam
http://nol.hu/belfold/20130516-az_ensz_elott_vesztett_az_allam


úgynevezett POS-terminálok billentyűzetén megjelölték az 5-ös szám gombját, s ez segítséget 

jelent a látássérült ügyfelek számára a PIN kód helyes megadásában. A pénzintézet honlapja 

elérhető a vakok és gyengén látók számára optimalizált verzióban, kivéve bizonyos 

bonyolultabb kalkulátorokat és az internetbank szolgáltatást, melyek „átfordítása” 

elmondásuk szerint nagyon bonyolult és nehezen megvalósítható feladat, ezért az OTP 

egyelőre nem tervezi, hogy ezekkel is foglalkozik – igaz, ilyen irányú igényt, megkeresést az 

internetbank kapcsán még nem kaptak. 

Az OTP-nél elmondták még, hogy fiókhálózatuk 90 százaléka fizikailag akadálymentesített. 

A bank lehetőség szerint mozgáskorlátozottak részére a bankfiókok közelében akadálymentes 

parkolóhelyet, a fiókban pedig külön tárgyalót, továbbá igény szerint olyan személyes 

kapcsolattartót (mobilbankár) biztosít, aki a fogyatékkal élő ügyfél speciális helyzetét ismeri, 

és a pénzügyi szolgáltatások igénybevételét az ügyfél által megjelölt helyen személyes 

megkereséssel is könnyítheti. Az OTP emellett kiemelt fiókokjaiban a „kommunikációs 

akadálymentesítést” speciálisan képzett dolgozókkal, valamint technikai és kommunikációs 

eszközökkel támogatja. A kezdeményezés kiterjesztése érdekében a bank minden 

megyeszékhelyen elindította a fiókokban dolgozó munkavállalói jelnyelvi képzését. 

A vakok és gyengén látók igényeinek jobban megfelelő „beszélő” ATM-ek üzemeltetésében 

azonban nemcsak az OTP, hanem a legtöbb hazai pénzintézet sem áll jól. Az ilyen 

automatáknak az a lényegük, hogy a látássérült a magával vitt fejhallgatót a géphez 

csatlakoztatva hallhatja a menüt és az ATM utatásításait, így lényegesen egyszerűbben és több 

mindenre tudja használni a berendezést, mint ha „csak” a gombokon lévő Braille-írás lenne 

segítségére. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének honlapja szerint 

ilyen bankautomatákat csak a K & H és a Volksbank üzemeltet, és a nagyobb lakossági 

bankok honlapjait böngészve mi sem találtunk utalást arra, hogy más pénzintézetnél is 

lennének ilyen berendezések. A K & H-nak 430, míg a Volksbanknak hatvan ATM-e van, 

ami azt jelenti, hogy a mintegy 4800 bankjegykiadó automatának csupán a tizedét tudják 

teljes körűen önállóan használni a vakok és gyengén látók. 

Iparági forrásokból származó adataink szerint egy bankautomata ma nagyjából tízezer euróba 

kerül Magyarországon. A „beszélő” változat ennél tíz százalékkal drágább, és nagyjából 

ennyibe, vagyis ezer euróba kerül egy már meglévő ATM átalakítása is: nagyjából egy 

szövegfelismerő/olvasó programra, egy hangkártyára, valamint a fejhallgató csatlakozójának 

kivezetéséhez minimális átalakításra van szükség. 

forrás: nol.hu 

 

 

Országos flashmobra készülnek a fogyatékkal élő gyerekek 

A Down Egyesület megmutatja az Alma Együttessel, mekkora a szívük 

 

 

A tanév végén, 2013. június 7-én a "Mindenkinek becsengettek!" program keretén belül 

alternatív évzárót szervez a Down Egyesület az ország 6 nagyvárosában. 

A programban résztvevő, valamint az érdeklődő intézmények diákjai a városok egy-egy 

frekventált helyére kivonulva közösen énekelnek és táncolnak az Alma Együttes által erre az 

alkalomra készített zeneszámára. Az országos kezdeményezés központja egy budapesti 

flashmob lesz, ahol az Alma Együttes élőben lép színpadra a gyerekekkel. 



 

"A Down Egyesület által 2009-ben életre hívott "Mindenkinek becsengettek!" program a 

2011/12-es tanév során hazánk 6 városában (Budapest, Nyíregyháza, Debrecen, Tata, Vác, 

Szentendre), valamint Románia és Ukrajna két nagyvárosában zajlott, összesen 48 intézmény 

több mint 70 osztálya bevonásával. A projekt során 70 fogyatékos gyermeket vittünk be közel 

2000 ép gyermek közé, miközben országszerte és a határon túl 70-70 többségi és 

gyógypedagógus teremtett produktív kapcsolatot egymással, valamint több mint 4000 szülő 

ismerhette meg gyakorlatban, gyermekeik pedig heti szinten testközelből a fogyatékkal élő 

gyermekeket" - nyilatkozta Kisari Károly, a Down Egyesület elnöke.  

 

"A Down Egyesület célja, hogy Magyarországon minél több óvodás-, iskoláskorú gyermek 

ismerje meg a fogyatékkal élőket, rajtuk keresztül pedig kialakuljon a befogadó nevelés 

intézménye mellett a társadalmi elfogadás hazánkban. A "Mindenkinek becsengettek!" 

program keretében középsúlyos szellemi fogyatékos gyerekeket viszünk be iskolai 

közösségekbe heti 1-2 alkalommal 8-10 héten át. A gyerekeket gyógypedagógus kíséri az 

előre egyeztetett időpontokban az iskolákba. Az együtt eltöltött idő alatt a gyerekek közösen 

hozhattak létre kézműves alkotásokat, és együtt készültek a 2012/13 tanévet lezáró 

flashmobra" - fűzte hozzá az elnök. 
 

Idén az Alma Együttes is csatlakozott társadalmi attitűdformáló tevékenységhez, és 

megalkották a "Mindenkinek becsengettek!" program indulóját, a Mutasd meg! dalt. A nem 

mindennapi dalhoz videoklip is készült, fogyatékkal élő és ép gyerekek közös szereplésével, 

melyet a Minimax TV a társadalmi felelősségvállalás jegyében sugároz. 

 
forrás: hazipatika.hu 

 

 

 

 

Rokkantság megállapítása az EU-ban 

A rokkantság mértékének megállapítása kifejezetten a tagállamok hatáskörébe rendelt 

feladat, ezért az egészségi állapot meghatározott időszakonkénti felülvizsgálatát az 

ellátás folyósításáért felelős tagállamok egészségügyi intézményei, illetve orvosai végzik. 

Ha az érintett személy nem abban a tagállamban lakik, amelytől a nyugdíját igényeli, az 

orvosi, illetve orvosszakértői vizsgálatot a lakóhely szerinti intézmény, illetve orvos végzi el. 

Az érintett személyeknek az utazással járó kellemetlenségek, és költségek elkerülése 

érdekében a tagállamok megállapodásokat kötöttek az orvosi vizsgálatok elvégzésére és azok 

eredményeinek, illetve a megállapított rokkantság mértékének kölcsönös elismerésére. 

 

Ausztriában rokkantsági nyugdíj a munkaképesség ötven százalékos csökkenése esetén 

állapítható meg legfeljebb huszonnégy hónapra. Amennyiben indokolt, orvosi vizsgálatot 

követően a folyósítás meghosszabbítható újabb huszonnégy hónappal. Az igénylő fizikai vagy 

http://www.mbcs.hu/
http://mindenkinekbecsengettek.hu/hir/mutasd-meg-mekkora-a-szived-mbcs-dal.html


mentális állapota miatt állandó munkaképtelenség esetén a nyugdíj idő korlát nélkül 

állapítható meg. A nyugdíjkorhatár betöltése után a nyugdíj az összeg változatlanul hagyása 

mellett fizethető ki. A jogosultság megállapításához szükséges hatvan hónap szolgálati idő, 

amelynek a munkaképtelenséget megelőző százhúsz hónapra kell esnie. A jogosító időszak az 

ötvenedik életév betöltése után minden évben egy hónappal emelkedik. Munkahelyi baleset 

vagy foglalkozási megbetegedés esetén nincs szolgálati idő követelmény. 

Németországban részleges munkaképesség-csökkenés esetén az érintett személy képes napi 

háromtól hat óráig terjedő időre munkavégzésre. A teljes munkaképesség-csökkenés pedig azt 

jelenti, hogy az érintett személy három óránál kevesebb ideig képes munkavégzésre egy nap. 

 

forrás: adozona.hu 

 

 

 

Újabb rokkantügyet iktattak be Strasbourgban 
 

A Szalai József által létrehívott Rokkant Számkivetettek Társaságának (ROSTA) 

köszönhetően, most újabb 100 magyarországi rokkant panaszos ügyét iktatták a 

Strasbourgi Emberjogi Bíróságon. Az ügyek többsége diszkriminációról, az ellátások 

elvesztéséről és a jogorvoslat hiányáról szól. Dr. Karsai Dániel ügyvéddel Bánhidi Emese 

beszélgetett. 
  

K.D.: A rokkantak ellátási rendszerével kapcsolatban már tavaly is beküldésre került egy 

nagyobb számú panasz. Most még körülbelül 100 érintett részéről történt egy újabb beadvány 

megküldése. Ügyszámot már kaptunk, de befogadásról még nincs döntés, mert az ügy 

vizsgálata még nem kezdődött el. 

  

B.E.: Mi van ezekben a beadványokban? 
K.D.: Főként a tulajdonjoghoz való sérelmet állítjuk, tekintettel arra, hogy az érintettek nagy 

része elveszítette pénzbeli ellátását, vagy kevesebb ellátást kap. A diszkrimináció tilalmát 

tiszteletben kellene tartania a magyar államnak a törvények megalkotásánál. A rokkantaknak 

nincs hatékony érdekérvényesítő képessége. A jogorvoslati út lehetősége a beteg számára 

korlátozott. Amennyiben eltávolítanak valakit az ellátó rendszerből, a munkaügyi per idejére, 

tehát a bíróság jogerős végzéséig, az érintett nem kap semmilyen pénzbeli ellátást. A 

beadvány, amelyet a Strasbourgi Emberjogi Bíróság felé megküldtünk, 35 oldalon keresztül 

foglalkozik a problémák felsorolásával. 

  

B.E.: Mikorra várható a döntés, hogy befogadják-e a beadványt? 
K.D.: Egy másik hasonló ügyben már elkezdte a vizsgálatot a bíróság. Ott már elküldték a 

kormánynak véleményezésre a panaszt. A kormány válaszolt is rá, és még viszontválaszt is 

szerkesztett az ügyvéd. Ebben az ügyben, amelyben nem én vagyok a jogi képviselő, akár már 

az idén is megszülethet a döntés. Azt, hogy az általam képviselt ügyekben mikor lesz döntés, 

még nem tudom. A felek kiegyezése esetén, talán gyorsabban lezárulnának ezek az ügyek. 

Viszont a korábbi ügyben a döntést célszerű lenne megvárni, mert az adott esetben kihatással 

lehetne, akár gyorsíthatná a mostani ügy lezárásának menetét. 

  



B.E.: Miben reménykednek? 
K.D.: Győzelemben és ugye abban, hogy az érintettek mind erkölcsi, mind anyagi kárpótlást 

kapnak. Bízom abban, hogy a strasbourgi döntés nyomán, a magyar jogszabályi háttér 

felülvizsgálatára is valamilyen szinten sor kerül, ami normálisabban rendezhetné az érintettek 

helyzetét. 

  

B.E.: Mi lehet a közvetlen következménye az esetleges pozitív döntésnek? 
K.D.: A strasbourgi döntésnek semmi, a jogszabályokat közvetlenül nem változtatja meg a 

pozitív döntés. Indirekt módon lehet hatása egy esetleges elmarasztalásnak, olyan 

szempontból, hogy pozitív irányba mozdíthatja el a jogalkotót, tehát az Országgyűlést. 

 

B.E.: A Strasbourgi Emberjogi Bíróság kötelezheti-e a magyar államot arra, hogy 

változtasson a jogszabályon? 
K.D.: Ilyet is megtehet, de általánosságban véve felhívhatja a magyar állam figyelmét arra, 

hogy tegye meg a szükséges lépéseket. Tehát nem fog egy listát adni, hogy ezt, meg azt kell 

tenni, hanem általánosságban szólíthatja föl a magyar államot, hogy rendezze a helyzetet. 

 

B.E.: Tudna-e olyan más, jelen ügyhöz hasonló esetet említeni, ahol a magyar államnak 

kötelessége volt eljárni a bíróság ítéletének megfelelően? 
K.D.: Ilyenféle ügyben nem, de a Daróczi versus Hungary ügyben volt, hogy fölszólították az 

államot, oldják meg a panaszos helyzetét. Önmagában nem elég, ha a bíróság megállapítja a 

jogsértést. 

 

B.E.: Az említett ügynél mit tett a magyar állam? 
K.D.: Az egy névviseléssel kapcsolatos kisebb volumenű ügy volt. Ehhez igazodva 

módosították a családjogi törvényt, annak érdekében, hogy a panaszos névviseléshez való 

joga ne sérüljön, magyarul azt a nevet vegye fel, amit szeretne. 

 

B.E.: A rokkantak esetében viszont egy összefüggő, teljes jogszabályrendszerről van szó, 

melyet meg kellene változtatni.   
K.D.: A jogalkotó szükség esetén felülvizsgálja a jogrendszert, és megváltoztatja a 

kapcsolódó szabályokat is. 

  

Szerkesztői megjegyzés: maguk a rokkantak azért keresik a jogorvoslati lehetőséget, mert 

még nem adták fel a reményt.   
 
 

forrás: hirhatar.hu 

 

 

 

Bicebóca- és Esély-tábor az Erzsébet-programban 

 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) 

kezdeményezésére az idén nyáron fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok 

táborozását is támogatja az Erzsébet-program. A pályázatokra május 20-ig lehet még 

jelentkezni azwww.erzsebetprogram.hu oldalon. A júniusi Bicebóca-táborban fejlesztő 

játékok, mozgásterápia, sport-, zenés- és kulturális programok várják a 

fogyatékossággal élő gyermekeket Fonyódligeten a MEOSZ Bicebóca Alapítványának 

szervezésében. 
  

http://www.erzsebetprogram.hu/


Az Erzsébet-program keretében meghirdetett Bicebóca-táborban 18 év alatti, 

fogyatékossággal élő gyermekek vehetnek részt, akik magasabb összegű családi pótlékban 

részesülnek. A Program a családtagok és személyi segítők részvételét is támogatja, az önrész 

kétezer forint, jövedelemnyilatkozat hiányában vagy abban az esetben, ha a család egy főre 

jutó jövedelme meghaladja a minimálbért, a kedvezményezett gyermekek után tízezer forintot 

kell befizetni. A Bicebóca-tábort június 22-27. között rendezik meg Fonyódligeten, az 

akadálymentes Hotel DAM-ban. A program 110 gyermek nyaralását támogatja.  

  

A június 17-22. és augusztus 23-28. között megrendezésre kerülő Esély-táborokra azok a 18 

és 40 év közötti fogyatékossággal élők pályázhatnak, akik fogyatékossági támogatásban, 

magasabb összegű családi pótlékban, vakok személyi járadékában részesülnek vagy 

közlekedőképességükben súlyosan akadályozottak. Az önrész ebben az esetben is kétezer 

forint mind a kedvezményezett, mind a kísérő esetén. Amennyiben a család egy főre jutó 

jövedelme meghaladja a minimálbért vagy a pályázó nem tesz jövedelemnyilatkozatot, tízezer 

forintos önrészt kell befizetnie. Az ifjúsági táboroknak is a Hotel DAM biztosít helyet 

Fonyódligeten. A két turnusban összesen 90 fő nyaralásának támogatását biztosítja a program. 
  
forrás: pestmegyei-hirhatar.hu 

 

 

 

 

Ismét Magyarországon a honi adaptív wakeboard francia alapítója 

 

Ismét Budapestre látogat Bastien Perret, a wakeboard mozgássérültek által is űzhető 

változatának magyarországi meghonosítója. 
 

A francia extrém sportoló két évvel ezelőtt járt először Magyarországon, látogatása után 

terjedt el az adaptív wakeboard az országban. Perret szombaton 10 órától az Omszki-tavon 

tart ismét sportági bemutatót, előtte, pénteken budapesti iskolákba látogat, ahol a 

mozgássérültek mindennapjairól, a sport jelentőségéről beszél kerekesszékes gyerekeknek. 

 

Perret 2005-ben kite-szörfözés közben törte el a gerincét, azóta kerekesszékben él, és a 

mozgássérültek extrém sportjának nagyköveteként járja a világot, fiataloknak tart 

előadásokat arról, hogy nem szabad feladni az álmokat a kerekesszékben sem. Látogatásait 

- ahol erre lehetőség van - extrémsport-bemutatóval színesíti. 

forrás: mti 



Hegedűs: alig nyert fogyatékkal élő a trafikpályázatokon 

A trafikpályázatok nyerteseinek mindössze 5 százalékát teszik ki a megváltozott 

munkaképességűek és a fogyatékkal élők, de azt még csak tudni sem lehet, hogy hányan 

pályáztak – erről Hegedűs Lajos beszélt az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. 

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének elnöke szerint elképesztő, 

hogy annak ellenére, hogy a kormány azt hangsúlyozta a trafikpályázatok kapcsán, hogy azok 

a nagycsaládosoknak és a megváltozott munkaképességűeknek kedveznek majd, mindössze 

két pluszpontot jelentett, ha valaki megváltozott munkaképességű. A szakember elmondta: 

több olyan súlyos mozgáskorlátozott ember van, aki hosszú ideje dohánytermékek 

árusításából tartja fenn magát és családját, ám a pályáztatás eredményeképp most elveszíti 

eddigi megélhetését. Hegedűs Lajos arról is beszélt, hogy bár a szövetség egyetért a 

dohányzás visszaszorításának szükségességével, arra kéri a magyar államot, gondoskodjon a 

nemzeti dohányboltok akadálymentesítéséről, hogy a mozgáskorlátozott, fogyatékos emberek 

is hozzáférhessenek a szolgáltatáshoz. 

 

video: http://atv.hu/cikk/20130514_hegedus_lajos?source=hirkereso 

 
forrás: atv.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://atv.hu/cikk/20130514_hegedus_lajos?source=hirkereso
http://www.meosz.hu/


A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
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Jelentősen bővítik a látássérült emberek rehabilitációs szolgáltatásait 

 
Jelentős mértékben fejlesztik és bővítik a látássérülteknek nyújtott rehabilitációs 

szolgáltatásokat. Új, bentlakásos rehabilitációs intézmény létesül Tatán, és felújítják a 

Vakok Állam Intézetét is – hangzott el a témában tartott konferencián szerdán 

Budapesten. 

 

...Szociális és Családügyért Felelős ÁllamtitkárságHírekJelentősen bővítik a látássérült 

emberek rehabilitációs szolgáltatásait  

SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG  
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Az államtitkár  

Helyettes államtitkárok  

Szervezet  

Felelősségi területek  

Jelentősen bővítik a látássérült emberek rehabilitációs szolgáltatásait  

2013. május 15. 15:57  

Jelentős mértékben fejlesztik és bővítik a látássérülteknek nyújtott rehabilitációs 

szolgáltatásokat. Új, bentlakásos rehabilitációs intézmény létesül Tatán, és felújítják a Vakok 

Állam Intézetét is – hangzott el a témában tartott konferencián szerdán Budapesten.  

 

 

Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális és családügyért 

felelős államtitkára megnyitóbeszédében fontos döntésnek nevezte, hogy már a Vakok Állami 

Intézete látja el a látássérültek rehabilitációs programjának szakmai felügyeletét, és nyolc 

civil szervezet is segíti ezt a munkát. A rehabilitációs központok működtetésére az idén 

mintegy 120 millió forintra lehet pályázni május 27-ig – tette hozzá.  

 

Soltész Miklós hangsúlyozta: az Új Széchenyi Tervből származó 1,2 milliárd forintos 

támogatás eredményeként országos hálózattá bővítik az elemi rehabilitációt, így a jövőben 

mind a 19 megyében igénybe lehet majd venni. A támogatásból 130 millió forintot 

eszközbeszerzésre és építési beruházásokra lehet fordítani – mondta.  

 

Az elemi rehabilitációval a látássérültek szakszerű segítséget kaphatnak önmaguk ellátásához, 

valamint az önálló közlekedés technikáiban. Mindez megalapozza a munkavállalás 

lehetőségét is.  

 

Az államtitkár kiemelte, hogy a Vakok Állami Intézetének vezetésével hamarosan új 

rehabilitációs intézet épül Tatán. Az intézmény létrehozására az Új Széchenyi Terv keretében 

1,3 milliárd forintnyi támogatást nyújt a kormány. A 2015 júniusára elkészülő bentlakásos 

rehabilitációs központ segítséget nyújt a vidéken élő látássérülteknek azzal, hogy 

lakóhelyükhöz közelebb vehetik igénybe a szükséges szolgáltatásokat.  

 



Az új telephellyel olyan új képzési központ is létrejön, ahol például a nyelvi, informatikai és 

egyéb képzési programok hozzájárulhatnak a látássérültek munkaerő-piaci integrációjának 

sikeréhez.  

Az államtitkár beszélt a Vakok Állam Intézetének korszerűsítéséről is. A kormány 972 millió 

forintot fordít a budapesti Hermina úti és a Hungária körúti épületegyüttesek teljes 

felújítására. Ez megkönnyíti mintegy kétszáz bentlakó és több mint száz bejáró látássérült 

mindennapjait, valamint csaknem kétszáz munkatárs munkáját hatékonyabbá teszi.  

 

A költségvetési forrásból megvalósuló beruházás még májusban megkezdődhet és 

előreláthatólag az év végéig tart. Ennek része a gépészeti modernizáció, korszerűsítik a 

Hermina úti főépület nagykonyháját, megújítják a közösségi tereket, kicserélik a lakószobák 

burkolatait, akadálymentesítik és újrafestik a helyiségeket, elvégzik az épületek teljes 

hőszigetelését.  

 

Soltész Miklós emlékeztetett arra, hogy a vakok személyi járadékát júniustól 5,2 százalékkal 

növelik, immár a nyugdíjemeléssel megegyező mértékben.  

 

Fülöp Attila, az Emmi család- és esélyteremtési politikáért felelős helyettes államtitkára 

kérdésre válaszolva bejelentette: törvénymódosítást célzó egyeztetések kezdődtek annak 

érdekében, hogy lehetőleg már a nyáron elháruljanak a fogyatékkal élők foglalkoztatásának 

jogi akadályai.  

 

Szabóné Berta Irén, a Vakok Állami Intézetének igazgatója elmondta: a rehabilitáció alapvető 

célja a látássérült emberek önállóvá tétele. A mostani támogatások eddig nem tapasztalt 

mértékű fejlesztést jelentenek a vakok és látássérültek számára – tette hozzá.  

 

Németh János, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója arra hívta fel a 

figyelmet, hogy minden szemésznek feladata felismerni és reagálni a látáscsökkenésre. Mint 

mondta, Magyarországon évente körülbelül ezren veszítik el a látásukat cukorbetegség miatt, 

pedig ez megelőzhető lenne 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 
  
 
 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

Önkéntesek Napja B-A-Z. megyében � 2013. június 1. 

 
Az önkéntesség ünnepét, az önkéntesek munkájának elismerését is jelentő Önkéntesek 

Napját idén június 1-jén tartják meg országos szinten. A Szikra Alapítvány, mint 

Önkéntes Központ, összefogásra hívja a megyei szervezeteket, intézményeket. 

Kezdeményezésünkkel szeretnénk elérni, hogy a megye, a régió közösségei 

bemutatkozzanak, aktívan vegyenek részt az Önkéntesek Napján, egy önkéntes akció 

megvalósításával. 

 

Célunk az önkéntes tevékenység népszerűsítése, helyi önkéntes akciókon keresztül. Hisszük, 

hogy az önkéntesek bevonásával végrehajtot, közérdeket szolgáló tevékenység növeli az 

emberekben a társadalmi felelősségvállalást, valamint jó példát közvetít a nyilvánosság felé, 

ezáltal is népszerűsítve az önkéntességet.  



 

A közös fellépés lehetőséget ad arra, hogy megmutatkozzanak az önkéntesek bevonásával 

működő szervezetek, így az önkénteskedni vágyók hamarabb, közvetlenül elérhetik őket, 

valamint az akciót megvalósító a szélesebb nyilvánosság előt is bemutathatja munkáját.  

 

Várjuk minden olyan szervezet és intézmény jelentkezését, amely az önkéntességet  

értéknek tartja, másokért, saját környezetéért tenni akar. A csatlakozókat arra  

biztatjuk, hogy hozzanak össze pár segítő szándékú önkéntest és valósítsanak  

meg közösen egy ötletes, hasznos, szépítő, jobbító, segítő akciót. (pl. felolvasás időseknek, 

közterület rendezése, hangoskönyv készítés, kerítésfestés, tűzfalfestés, beteglátogatás, 

szemétszedés, időslátogatás, ajándéktárgy készítés, stb.). A jelentkezők akcióját az általunk 

működtetett honlapon feltüntetjük(http://onkenteseknapja.szikraalapitvany.hu), a 

rendelkezésünkre álló kommunikációs csatornákon pedig népszerűsítjük azokat.  

 

Bemutatjuk a nyilvánosságnak nem csak a tervezet akciót, hanem a már megvalósult  

önkéntes program eredményét is, külön-külön és összesítve a megyei eredményeket.  

(csatlakozó önkéntesek száma, önkéntes órák száma, elkészült produktumok)  

 

A jelentkezés a mellékelt akció adatlap kitöltésével és visszajuttatásával  

lehetséges, az alábbi e-mail címre: onkentes@szikraalapitvany.hu  

A jelentkezés április 29-től június 1-ig folyamatos. 

 

Megrendezés dátuma: 2013 június 1. 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 
 

-PÁLYÁZATOK- 

 

Vodafone Főállású Angyal 2013-Pályázat társadalmi felelősségvállalási projekt 

támogatására 
 

A Vodafone Magyarország Társadalmi Esélyegyenlőségért Alapítvány 2013-ban immár 

hatodik alkalommal hirdeti meg a Főállású Angyal programot és a hozzá kapcsolódó 

társadalmi felelősségvállalási pályázatot. A Program egy olyan támogatási program, 

amelyet a világ egyes országaiban jelenlévő Vodafone alapítványok vezettek be, illetve 

működtetnek saját országukban.A pályázat célja 

 

A Vodafone Magyarország Alapítvány lehetőséget kíván biztosítani olyan 

magánszemélyeknek, akik vállalják, hogy szaktudásukkal egy éven keresztül segítik az 

általuk kiválasztott nonprofit szervezet munkáját, és elhivatottságot éreznek az iránt, hogy 12 

hónap alatt megvalósítsanak egy konkrét projektet a kiválasztott szervezetnél.  

 

A pályázat nyertese a pályázat révén arra kap lehetőséget, hogy az általa a jelentkezésében 

megnevezett szervezetnél, a jelentkezésében megjelölt munka-, illetve feladatkörben, 

magyarországi munkavégzéssel, teljes munkaidőben szerződéses munkaviszonyt létesítsen, 

tizenkét hónapos határozott időtartamra.  

 

Pályázók köre  

 



Magánszemélyek. A Jelentkező csak akkor vehet részt a Pályázaton, ha a megelőző évek 

során nem volt egy korábbi Pályázat Nyertese, és ha a Jelentkezés benyújtásának 

időpontjában, illetve a Pályázat teljes időtartama alatt  

1.magyar állampolgár vagy tartósan Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgár;  

2.nagykorú, és cselekvőképessége nem esik korlátozás alá;  

3.nem áll büntetőjogi büntetés vagy intézkedés hatálya alatt;  

4.büntetlen előéletű, illetve mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól;  

 

A pályázat részletei  

 

Egy Jelentkező kizárólag egy Jelentkezést nyújthat be.  

 

Az Alapítvány munkatársai a Jelentkezéseket a jelentkezési határidő lejártát követően 

megvizsgálják abból a szempontból, hogy megfelelnek-e a fenti 2. pont szerinti feltételeknek.  

 

Az Alapítvány az érvényesnek talált Jelentkezések tartalmi értékelésére bizottságot állít fel.  

 

A Bizottság az érvényesnek talált Jelentkezéseket saját belátása szerint értékeli, szem előtt 

tartva az Alapítvány céljait és tevékenységét, és azt, hogy az egyes Jelentkezések milyen 

mértékben vannak velük összhangban, illetve támogatják őket.  

 

A Bizottság döntéseit többségi szavazással hozza.  

 

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

kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját.  

 

A pályázat benyújtása  

 

A benyújtás határideje: 2013. június 10. 12 óra  

 

A Jelentkezéseket a Vodafone Felelősségvállalás nevű facebook accountra: 

http://www.facebook.com/vodafonefelelossegvallalas (a �Facebook Account�), azon belül a 

Főállású Angyal alkalmazáson keresztül lehet megtenni.  

 

További információ  

 

A Jelentkezők, illetve a jelentkezést tervezők, a Programmal kapcsolatban érdeklődők a 

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást a Facebook Account üzenőfalán és a Facebook 

Felelősségvállalás Facebook-csoportnak küldött üzenetben kérhetnek.  

 

Tovább a teljes pályázati kiírásra  

 

Vodafone Főállású Angyal 2013 � Pályázat társadalmi felelősségvállalási projekt 

támogatására 

 

Jelentkezési határidő: 2013 június 10. 

Bővebb információ: palyazatmenedzser.hu/2013/05/15/vodafone-foallasu-angyal-

2013/?awt_l=CN_Zc&awt_m=3Vbbam.3ZSz4mMk 
 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

http://palyazatmenedzser.hu/2013/05/15/vodafone-foallasu-angyal-2013/?awt_l=CN_Zc&awt_m=3Vbbam.3ZSz4mMk
http://palyazatmenedzser.hu/2013/05/15/vodafone-foallasu-angyal-2013/?awt_l=CN_Zc&awt_m=3Vbbam.3ZSz4mMk


-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Telefonos értékesítő (Dunakeszi) 
 

Jelige: "DUN" 
Gyorsfagyasztott élelmiszereket forgalmazó, Dunakeszin található nagykereskedelmi cég 

megváltozott munkaképességű munkavállalókat keres telefonos értékesítési munkakörbe, 

irodában történő munkavégzésre.  

 

Feladatai:  

-�kapcsolatépítés, meglévő partnerekkel rendszeres telefonos kapcsolattartás, -

rendelésfelvétel  

-�megrendelői igények felmérése  

 

Elvárások:  

�-magas színvonalú kommunikációs képesség  

-�telefonos értékesítési gyakorlat  

-�előny HORECA, gasztronómia-, élelmiszeripar területén szerzett értékesítési tapasztalat  

-�önálló munkavégzés  

�-jó problémamegoldó képesség  

-�legalább középfokú végzettség, számítógép kezelői ismeretek.  

 

A jelentkezőknek rendelkezni kell NAV által kiadott, érvényes rehabilitációs kártyával.  

A munkaidő 6 vagy 8 óra (+ebédidő)  

Munkakezdés (attól függően, hogy 6 vagy 8 órás) délelőtt 9.00 vagy 10.00 óra.  

Munkavégzés: 2120 Dunakeszi  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "DUN" 

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.meoszinfo.hu/munka_ai_1.php
http://www.meosz.hu/

