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Emmi: magasabb szintre kell emelni a rehabilitációs foglalkoztatást 
 

 

Több mint 50 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatják 

évente 
 

A kormányzat különösen nagy figyelmet fordít a rehabilitációs foglalkoztatás előmozdítására, 

és célja ezt mind magasabb szintre emelni - áll az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

szociális és családügyi államtitkárságának közleményében, amelyben május 1-je alkalmából 

köszönti a megváltozott munkaképességű dolgozókat. A kormányzat "ennek érdekében már 

számos lépést tett a támogatások és a fogyatékos személyek integrációja területén - ez 

utóbbival is közelebb hozva a fogyatékossággal élőket a társadalmi befogadásához" - 

olvasható a dokumentumban. 

Az újonnan bevezetett átlátható és azonos feltételeket kínáló szabályozás utat adhat minél 

nagyobb arányú foglalkoztatásra a nyílt munkaerőpiacon, valamint a védett foglalkoztatóknál. 

A rehabilitációs kártya segíti a megváltozott munkaképességűek munkába állását, valamint 

erre ösztönzi a munkáltatókat is. A kedvezményt idén februárban már majdnem tizennégyezer 

munkavállaló után vették igénybe a munkáltatók - emlékeztet a közlemény. 

A kormánynak e területen célja továbbá a fogyatékossággal élők társadalmi befogadásának a 

növelése is, többek között ezért indult a Segítő vásár, mely az elmúlt decemberben már 

harmadszor adott lehetőséges a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató cégek 

bemutatkozására. Az ezzel a névvel és logóval ellátott áruk azt jelzik a vásárlónak, hogy a 

termékeket megváltozott munkaképességű ember készítette, és megvásárlásukkal rajtuk segít. 

A Fogyatékosságbarát munkahely-díjjal az államtitkárság azon cégeket díjazza, amelyek a 

legtöbbet teszik a megváltozott munkaképességű alkalmazottak foglalkoztatása érdekében - 

olvasható a közleményben. 

forrás: hirado.hu 

 

 



Viselkedésterápiával segítenének a tartós munkanélkülieken 
 

DUNASZERDAHELY – A Magyarországon már bevezetett, Tanuljunk egymástól 

elnevezésű felnőttképzési programról tartottak szemináriumot kedden a Városházán, 

amelyen a szombathelyi Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft., illetve a 

dunaszerdahelyi Művelődési Akadémia (Akadémia Vzdelávania) munkatársai vettek 

részt. 
 

 

A programot a szombathelyi központ fejlesztette ki egy EU-s projekt keretén belül. Füzessy 

Józsefné, a központ igazgatónője elmondta, hogy szervezetük már évek óta foglalkozik 

megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberekkel EU-s vagy magyarországi projektek 

keretén belül. 

A program lényegét úgy írta le, hogy az a kognitív viselkedésterápiára épül, és azok esetében 

alkalmazható, akik valamilyen okból hosszú ideje nem tudnak visszailleszkedni a 

munkaerőpiacra. „A hosszú ideje munkanélküliként nyilvántartott embereknél olyan gátak 

alakulnak ki a munkavégzéssel kapcsolatban, aminek egy része már nem is kötődik a 

realitáshoz, hanem maguk építik magukba. Ezeket védekezésként alakítják ki, elhitetik 

magukkal, hogy nem alkalmasak egy adott munkára. Aztán verbálisan bármennyire is állítja, 

hogy szeretne dolgozni, egy-egy interjún maga zárja le ennek útjait” – jegyezte meg. 

Hozzátette, hogy ha az ilyen emberek nem kapnak segítséget a tévképzetek feloldásához, 

akkor esélytelenek lesznek a munkaerőpiacon. „A tréning első része arról szól, hogy az 

ügyfelekben feloldja a gátlásokat, és felszínre hozza a képességeiket. Ehhez trénereket kell 

képezni, akik foglalkoznak majd velük, illetve a munkáltatókat is fel kell készíteni az ilyen 

munkaerő fogadására” – fogalmazott. 

A csütörtöki nap folyamán megvalósult workshopon első alkalommal találkoztak a leendő 

trénerek a szombathelyi központ tapasztalt munkatársaival – tájékoztatott Habán Dana, a 

Művelődési Akadémia igazgatónője. Az akadémia vállal szerepet a trénerek kiképzésében. 

„Dunaszerdahelyen is vannak kisebb csoportosulások, akik a hátrányos helyzetű felnőttekkel 

is foglalkoznak, de talán nincs olyan, ami ezt az egészet összefogná, márpedig ezt valahol el 

kell kezdeni” – szögezte le. 

Hozzátette, a trénerek képzése az első fázis, elsőre hat trénert képeznek ki a következő 

hónapban, akik aztán a nyári hónapok folyamán egy 36 ügyfélből álló próbacsoporton 

tesztelik a programot. „Eközben kikristályosodik, hogy mi az, amit az itteni programba 

beilleszthetünk. A harmadik lépés volna a szlovákiai akkreditáció, amelyet követően 

országszerte alkalmazható volna a tréning” – fejtette ki. Elárulta, hogy a program további 

részében látogatást tesznek munkáltatóknál is, mindez pedig 2014 augusztusáig zajlik. 

Füzessy Józsefné elmondta, hogy Magyarországon sikeresen működik a program, évente 

ennek köszönhetően 150-200 embert helyeznek vissza az elsődleges munkaerőpiacra. „Nem 

egy meghirdetett munkahelyet illesztünk össze egy munkakeresővel, hanem addig 

foglalkozunk az ügyfél és a munkáltató összeillesztésével, amíg nem lesznek alkalmasak 

egymáshoz” – árulta el. 

 
forrás: parameter.sk 

 
 

 

 

 

 

 

 



563 ezer 705 forint a megyei csúcsnyugdíj 

 

Csongrád megye - A legtehetősebb nyugdíjas megyénkben 563 ezer 705 forintot kap 

kézhez havonta. Ez a legalacsonyabb nyugdíjak 20-szorosa. 
 

Csongrád megyében idén januárban a leggazdagabb nyugdíjas 563 ezer 705 forintot kapott 

kézhez – az Országos Nyugdíjfolyósító Főigazgatóság (ONYF) adatai alapján. Ezt az öregségi 

ellátást 50 év szolgálati idő alapján állapították meg. Ezzel a horribilisnek látszó összeggel a 

megyei csúcsnyugdíjas meg sem közelíti a legtehetősebb hazai nyugdíjas társát, ő ugyanis 

tavaly ennél 40 százalékkal többől gazdálkodhatott havonta: 789 ezer 870 forintból. Ha a 

legmagasabb magyar nyugdíjat összehasonlítjuk az öregségi teljes nyugdíj legkisebb 

összegével, vagyis a havi 28 ezer 500 forinttal – a kettő között 28-szoros a különbség. Ha 

ugyanezt a minimálnyugdíjat a megyei nyugdíjmaximummal vetjük össze – „mindössze" 20-

szoros a differencia. A hazai nyugdíjátlagnál, ami 99 ezer forint volt tavaly, a magyar 

csúcsnyugdíj 8-szor magasabb, a megyei maximum pedig majdnem 6-szor annyi.  

 

A legmagasabb nyugdíjakat – havi fél millió és 600 ezer forint között – megyénkben ketten 

kapják, és még az alatta lévő sávban – 400 ezer és 499 ezer forint között – is csak 15 

nyugdíjas kap havi járandóságot. A 83 ezer 693 megyei nyugdíjas kétharmadának, egészen 

pontosan 56 ezer 253 embernek 99 ezer 999 forint alatti ellátással kell beérnie. Közülük 389 

ellátottnak csak az öregségi nyugdíjminimumot, vagyis 28 ezer 500-at vagy még annál is 

kevesebb pénzt visz házhoz a postás. Azt ugyanis a jogszabályok lehetővé teszik, hogy a 

nyugdíj összege kevesebb legyen a minimumnál.  
 

 
 

 

 

 

 



Az ellátás kiemelkedően magas összegét – az ONYF szerint – legtöbbször azzal lehet 

magyarázni, hogy az öregségi nyugdíjat a korhatár felett 15 évvel vagy még annál is később 

veszi igénybe a szépkorú. Ezért a továbbdolgozásért többlet jár, az úgynevezett bónusz, ami 

akár meg is duplázhatja a nyugdíj egyébként is járó összegét. A bónusz az amúgy is járó 

nyugdíjnak a 6 százaléka évente. A nyugdíj magas összegéhez az is hozzájárul, hogy ha 

valaki nyugdíjba vonuláskor eléri az 50 év szolgálati időt vagy még annál is többet, akkor az 

induló nyugdíjat a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkeresettel azonos összegben kell 

megállapítani. Az úgynevezett nyugdíjskála szerint 45 szolgálati évhez a kereset 90 

százalékának megfelelő nyugdíj tartozik, 50 évnél és afelett pedig 100 százalék. 
 

forrás: delmagyar.hu 

 

 

 

 

A fogyatékos gyermek is szeretetben szeretne felnőni! 
 

A KézenFogva Alapítvány egyik célja, hogy a fogyatékos gyerekeket ne érje hátrányos 

megkülönböztetés. (x) 

A legtöbb anyában megfogalmazódik a kérdés, vajon támogatja majd valaki a speciális 

gyereknevelésben? A szülő csemetéjének minden körülmény között a legjobbat szeretné 

megadni, mégis sokan élnek segítség nélkül. Szerencsére Magyarország minden szegletében 

lehet találni kiváló specialistákat. 
 

 

A Kézenfogva Alapítvány egy egyedülálló adatbázist hozott létre, ahol mindenki 

megtalálhatja az ország adott területén élő, a gyerek korának és fogyatékossági típusának 

megfelelő ellátást. Az adatbázis elsősorban az értelmi fogyatékos emberek kapcsán nyújt 

segítséget. 

Az adatbázisban található szakemberek a gyermek megfelelő fejlődéséhez szükséges szakmai 

hátteret biztosítják. Ám egy fogyatékos gyermeket nevelő család élete is csak 24 órából áll. 

Ha a szülők pár órát szeretnének kettesben tölteni, igen nehéz olyan gyermekfelügyelőt 

találni, aki tisztában lenne a fogyatékos gyerek szintjével, érzelmeivel és speciális 

kommunikációjával. 

 

A legtöbb szülő félve bízza egy hozzá nem értő idegenre a gyermekét. Erre a problémára 

jelent megoldást az Alapítvány FECSKE Szolgálata. Ez egy olyan hiánypótló szolgáltatás, 

amely elsősorban a családok életét, társadalmi integrációját segíti. A program keretein belül 

az alapítvány hozzáértő segítőt küld a családnak, hogy pár óra szabadidőt biztosítson a 

szülőknek. 

A cél, hogy minden gyermek szeretetben nevelkedjen 

A KézenFogva Alapítvány egyik célja, hogy a fogyatékos gyerekeket ne érje hátrányos 

megkülönböztetés. Ennek már az is egy formája, hogy sokszor nem található megfelelő ellátó 

intézmény a családok lakhelyéhez közel. A fogyatékosság szokatlanságától félve - és néha 

csupán a tapasztalatlanságból adódóan - gyakran az óvodák, iskolák vezetői nem 

engedélyezik a gyerekek beírattatását. 

http://ad.adverticum.net/b/cl,1,1759478,2356941,2356939/click.prm
http://ad.adverticum.net/b/cl,1,1759478,2357240,2356939/click.prm
http://ad.adverticum.net/b/cl,1,1759478,2357244,2356939/click.prm


A „NE HAGYD MAGAD” antidiszkriminációs jogsegélyszolgálat egy olyan fórum, ahol a 

diszkriminációt szenvedett alanyok megoszthatják negatív tapasztalataikat. Sok esetben 

maguk a családtagok élik meg legnehezebben, hogy gyermekük hátrányos 

megkülönböztetésben szenved. A jogsegélyszolgálatnak köszönhetően mindenki tisztába 

kerülhet azzal, hogy gyereküket milyen jogok illetik meg. 

 

Az információközponttal, a FECSKE Szolgálattal és a jogsegélyszolgálattal a KézenFogva 

Alapítvány családok ezreinek életét könnyítette már meg. Céljuk, hogy minden gyermek 

szeretetben nevelkedjen és állapotának megfelelően fejlődhessen. 
 

forrás: femina.hu 

 

 

 

Esélyegyenlőségi Nap a Nyíregyházi Főiskolán 
 

 

A Kézenfogva Alapítvány Fogadd el, fogadj el Esélyegyenlőségi Napja pénteken 10 

órakor kezdődik a Nyíregyházi Főiskola Bessenyei Aulájában. A kampányt 2013-ban 

már nyolcadik éve indítja útjára az alapítvány. 
 

 

Célja, hogy a fiatalokkal, gyerekekkel megismertesse a fogyatékos embereket és az általuk 

hordozott értékeket. A rendezvénysorozat idei harmadik állomása Nyíregyháza. A helyszínen 

a helyi fogyatékosügyi szervezetek tartanak bemutatót, lefedve az összes fogyatékossági 

típust. 

Néhány program ízelítő gyanánt: a gyerekek beszélgethetnek Érdi Tamás látássérült 

zongoraművésszel, a résztvevők kerekesszékben birkózhatnak az akadályokkal a MEREK 

nyíregyházi Guruló Műhelyének köszönhetően, a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének munkatársaival megtapasztalhatják, hogy milyen 

érzés vakon boldogulni a mindennapokban, a SINOSZ hallássérült kollégája elmagyarázza, 

hogyan működik a jelnyelv, az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete segít 

átérezni az értelmi fogyatékos és autista emberek életét, a Down Egyesület interaktív 

játékokon keresztül mutatja be a másságot. alternatív és augmentatív kommunikációs 

eszközök bemutatója. 
 

 

forrás: szon.hu 

 

 

 

Jövőre könnyebben lehet nevelőszülő 
 

 

A jogszabályi háttér változásával január 1-jétől kedvezőbb feltételekkel lehet majd 

nevelőszülővé válni. A módosításnak köszönhetően a jövőben remélhetőleg több 

http://ad.adverticum.net/b/cl,1,1759478,2357248,2356939/click.prm


szakellátásba kerülő gyermek nevelkedhet majd családban Nagykanizsán és környékén 

is, hiszen jelenleg itt kevesebb ezen szép hivatást választók száma. 

 

 

– Feladatunk, hogy azon gyermekek számára, akiket családjukból átmenetileg vagy tartósan 

kiemelnek, olyan családpótló elhelyezést biztosítsunk, ahol szocializációjukhoz, 

személyiségfejlődésükhöz adottak a legoptimálisabb feltételek– mondta elöljáróban Kiss 

Ágnes, a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ 2. számú Nevelőszülői Hálózatának 

szakmai vezetője. Hozzátette, a nevelőszülőség egy átmeneti állapot. Arra kell törekedniük, 

hogy a gyermek végleges sorsát rendezzék, akár a vérszerinti családba való visszakerüléssel 

vagy örökbefogadás által. 

Kiemelte, a téma aktualitását a jövő évtől életbe lépő törvénymódosítás adja, mely nagyon sok 

újdonságot tartalmaz, és alapvetően a gyermekvédelemnek ad egy új irányt. A törvény szerint 

az újonnan bekerült gyermekeket 12 éves kor alatt csak befogadó szülőknél helyezhetik el, 

kivéve, ha a tartósan beteg, fogyatékos, vagy halmozottan sérült gyermek különleges 

nevelőszülőnél való elhelyezése nem járt sikerrel, illetve ha a testvéreket nem lehet együttesen 

nevelőszülőnél elhelyezni. A tervezet szerint a saját gyermekeikkel együtt legalább négy 

gyermeket nevelők számára a nevelőszülőség munkaviszonyt fog jelenteni.  

Ezt személyes találkozó és családlátogatás előzi meg, melynek során felmérik a jelentkező 

motivációját, a körülményeit, a családtagok hozzáállását, illetve beszélnek azokról a sajátos 

problémákról, amelyek a családjukból kiemelt gyermekeket jellemzik. Ezt követően kerül sor 

a pszichológiai alkalmassági vizsgálatra. A nevelőszülői tevékenység megkezdéséhez 

felkészítő tanfolyam elvégzése szükséges.  

– A tanfolyam során igyekszünk a leendő nevelőszülőket felkészíteni a nehézségekre, ugyanis 

a szakellátásba kerül gyermekek olyan átélt traumákat és krízisek következtében átélt pszichés 

sérüléseket hoznak magukkal, amelyek kezeléséhez nagyon elfogadónak kell lenni – 

részletezte a szakmai vezető. 

A Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ Nevelőszülői Hálózata várja azon személyek 

jelentkezését, akik a családjukból kiemelt gyermekek nevelését, gondozását nevelőszülőként 

vállalnák. Azon 24. életévüket betöltött személyek lehetnek nevelőszülők, akik fizikailag és 

pszichésen alkalmasak a gyermeknevelésre, képesek biztonságos családi környezetet 

biztosítani, továbbá környezetük alkalmas erre a célra, valamint családjuk is támogatja, 

elfogadja ezt a tevékenységet.  

A továbbá vállalniuk kell, hogy házastársukkal, élettársukkal együtt elvégzik a törvény által 

kötelezően előírt 60 órás, részben önköltséges felkészítő tanfolyamot.  

További információt, bővebb tájékoztatást kérhetnek Kiss Ágnestől, a 93/519-933 vagy 

30/255-3392 -es telefonszámon, illetve személyesen az Űrhajós út 6. szám alatt található 

gyermekotthonban.  

– A hálózatunkban jelenleg nyolcvan gyerek van, akiket Nagykanizsa és környékén 46 

nevelőszülőnél helyeztünk el. Nagy szükség lenne arra, hogy minél többen vállalják ezt a 

szerepet, hogy a gyermekek családban nőjenek fel és elsajátítsák a család által nyújtott 

mintákat és a társadalmi beilleszkedéshez szükséges normákat – hangsúlyozta Kiss Ágnes.  

V.M. 

forrás: kanizsaujsag.hu 

 

 

 



Következtetni lehet a későbbi rokkantságra az idősebb felnőttek testtartásából 
 

Japán tudósok szerint az idősebb felnőttek gerincének alakjából következtetni lehet, 

hogy a későbbiekben milyen mértékben lesz majd szükségük otthoni ellátásra vagy 

szanatóriumi kezelésre. 

A kutatásban összesen 800, 65 évesnél idősebb japán férfi és nő vett részt, akiken a tudósok 

összesen négyféle gerincvizsgálatot végeztek. A tudósok szerint a négyből az egyik vizsgálat 

közvetlen összefüggésbe hozható azzal, mekkora az esély a későbbiekben arra, hogy az adott 

beteg időskori ellátásra szoruljon a napi tevékenységei során. Ezek között a napi 

tevékenységek között olyan alapvető dolgok is szerepeltek, mint a fürdés, az étkezés, a 

mosdóhasználat, az öltözés, és a székből vagy ágyból történő felkelés.  

 

A tudósok szerint a törzs dőlésszögét mérő vizsgálat segíthet előre jelezni a később kialakuló 

rokkantság mértékét. A törzs dőlésszöge annak a tényleges hosszanti egyenesnek a 

dőlésszöge, ami az első hátcsigolyát köti össze az első keresztcsonti csigolyával.  

 

A kutatás négy és fél éves időtartama alatt a résztvevők 16 százaléka kényszerült állandó és 

folyamatos ellátásra. Az alapvető napi tevékenységek elvégzésében főként azoknak volt 

szükségük segítségre, akiknek törzsi dőlésszöge a legnagyobb volt. Bár a tudósok egyértelmű 

kapcsolatot találtak a gerinc dőlésszöge és a későbbi ellátásra szorultság között, ok-okozati 

összefüggéseket nem sikerült megállapítaniuk. 

 

A kutatás részletes leírása a Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and 

Medical Sciences című online szaklapban jelent meg. 

forrás: semmelveisfigyelo.hu 

 

                     

Sportjogász konferencia a fogyatékosok sportjáról, május 21-én 

 
,,Esélyegyenlőség, arányosság és diszkrimináció-mentesség, avagy a fogyatékosok 

sportjának jogi összefüggései" címmel rendez konferenciát a Magyar Olimpiai Bizottság 

és a SPORTJUS Magyar Sportjogász Társaság május 21-én, 15.00 órától, a Magyar 

Sport Házában. 

 
Az esemény fővédnöke dr. Simicskó István, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

sportért és ifjúságért felelős államtitkára. 

A konferencián a részvétel ingyenes! Regisztráció: itt 

A konferencia programja letölthető: itt 

 

http://www.sportjus.hu/hu/konferenci%C3%A1k.html
http://www.sportjus.hu/images/dokumentumok/20130521_eselyegyenloseg_konferencia.pdf


14.30-15.00   Regisztráció 

  
  

15.00-15.05   dr. Nagy Zsigmond (SPORTJUS elnöke) 

    Elnöki köszöntő 

  

15.05-15.30   dr. Litavecz Anna (SPORTJUS elnökségi tagja, az EMMI főosztályvezetője) 

    A fogyatékosok sportjának szervezetrendszere és működése hazánkban a hatályos 

jogszabályok tükrében 

  

15.30-15.55   Szekeres Pál (EMMI sportért felelős helyettes államtitkára, többszörös paralimpiai 

bajnok) 

    Integráció vagy szegregáció – utak és lehetőségek a fogyatékosok sportjában 

  

15.55-16.20   Gömöri Zsolt (Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke) 

    A speciális világjátékok rendszere a magyar jogrendszerben 

  

16.20-16.45   dr. Krzyzewsky Beáta (SPORTJUS tagja, ügyvéd) 

    Kártérítési kérdések a fogyatékosok sportjával összefüggésben 

  

16.45-17.10   dr. Lelik Ferenc (Magyar Paralimpiai Bizottság elnökségi tagja, ügyvéd) 

    Fogyatékos sportoló a  finanszírozás szemszögéből - amatőr/félprofi/hivatásos 

  

17.10-17.35   Dr. Gregor Katalin (Egyenlő Bánásmód Hatóság Hatósági és Jogi főosztályvezetője) 

    A fogyatékosok sportjával kapcsolatos esetek és eljárások az Egyenlő Bánásmód 

Hatóság gyakorlatában 

  

  

17.35-17.40   A konferencia zárása   

        

 
forrás: mob.hu 
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-HÍREK- 

 

Súlyos szankciók: így változik a KRESZ májustól 
 

2011-ben 1580 tizennégy év alatti gyermek... 
2011-ben 1580 tizennégy év alatti gyermek sérült meg közúti balesetben, ezért is figyelnek 

most fokozottan rájuk.  

Májustól a gyermekek védelmében több ponton is módosul a KRESZ - közölte a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium (NFM) kedden az MTI-vel. A tárca kiemelte: a Magyar Közlöny 

legfrissebb számában megjelent új szabályok komoly visszatartó erőt jelentő szankciókat is 

lehetővé tesznek.  

 

Az új rendelkezések szerint a szabályszegő autós szabálysértési eljárásban - a cselekmény 

súlyosságától függően - 5 ezertől 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal lesz sújtható. Aki 

pedig sérülésekkel járó balesetet okoz, a büntető törvénykönyv szerinti szankciókra 

számíthat.  

 

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2011-ben 1580 tizennégy év alatti gyermek 

sérült meg közúti balesetben - írta közleményében az NFM. A tárca megjegyezte, hogy a 

szabályozási eszközökkel is indokolt felhívni a járművezetők figyelmét: fokozottan 

ügyeljenek a gyermekekre.  

 

A kormány úgy ítélte meg, hogy az iskolabuszokon közlekedő gyermekek biztonsága 

érdekében általánosabb, egyértelműbben meghatározott rendelkezésekre van szükség. Így a 

kormány felkérésére az NFM elkészítette a hatályos rendelet módosítását, amelynek 

értelmében például a párhuzamos közlekedésre alkalmatlan úton a gyermekszállító 

autóbuszok mellett tilos lesz elhaladni az utasok be- és kiszállásának ideje alatt.  

 

A "Gyermekek" táblával jelölt szakaszokon pedig a kiegészítő táblán feltüntetett távolságon 

belül legfeljebb 30 kilométer per órás sebességgel közlekedhetnek a járművek. A 

közútkezelők viszont ezt a táblát kizárólag olyan helyeken alkalmazzák, ahol a gyermekek 

úttestre lépésével fokozottan számolni kell, például a közoktatási intézmények környékén.  

 

A módosítás bevezeti továbbá a gyermekszállító autóbusz fogalmát, amely minden olyan nem 

menetrend szerint közlekedő jármű lehet, amelyen gyermekek és felnőtt kísérőik utaznak, és 

amelyet előírásszerű tábla és "Gyermekszállítás" felirat jelöl. Az ilyen gyermeket szállító 

autóbuszok a jövőben a menetrend szerinti járatok számára kijelölt autóbuszöblökben is 

megállhatnak.  

 

A megállóhelyről való elindulásukat pedig az autósoknak lassítással, szükség esetén 

megállással kell segíteniük - olvasható az NFM közleményében. 

 
forrás: Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 

 

  



 
  

-RENDEZVÉNYEK- 

 

Napsugár Ifjúsági Klub 

 
2013.május 17. 
Kedves Ifjúság!  

 

Májusban látogatóba megyünk a Szekszárdi Evangélikus Gyülekezet Luther téri templomába. 

Sefcsik Zoltán lelkész úr fog körbevezetni minket, és mesél nekünk a templomról.  

A látogatás időpontja: 2013. május 17. 18:00 óra  

 

Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit!  

 

Napsugarak 

 

Megrendezés dátuma: 2013 május 17. 

 
forrás: Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete 

 

 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Álláslehetőségek az Auchan-nál 

 
Az Auchan Magyarország megváltozott munkaképességű munkavállalókat keres az 

alábbi két pozícióba az ország 19 áruházában. 
„Alkalmazott az önkiszolgáló osztályon”  

Feladatok  

• Az áruosztályok megfelelő működésének biztosítása (árufeltöltés, címkézés, rendezés, 

tisztaság, megrendelés)  

• A raktárak rendben tartása  

• Információ szolgáltatás a vásárló számára  

• Részvétel a leltárak előkészítésében és lebonyolításában  

Elvárások  

• Kereskedelmi érzék  

• Precizitás, pontosság  

• Időbeosztásbeli rugalmasság  

• Dinamizmus  

Mit kínálunk  

• Azonnali munkalehetőség  

• Stabil háttér, karrierlehetőség, folyamatos szakmai képzés  

• Jó hangulatú csapatmunka  

• Versenyképes jövedelem  

 

„Pénztár host és hostess”  

Feladatok  



• Kedvesen, figyelmesen biztosítja a vásárlók áthaladását a pénztáron  

• Megbízható, pontos pénztárblokkot készít,  

• Pontos pénzkezelés  

• Információkat szolgáltat a vásárlók számára  

• Részt vesz a leltárakon  

Elvárások  

• Jó kommunikációs készség  

• Megbízhatóság, becsületesség  

• Pontosság, precizitás  

• Jó megjelenés, mosoly  

• Időbeosztásbeli rugalmasság  

Mit kínálunk  

• Azonnali munkalehetőség  

• Stabil háttér, karrierlehetőség, folyamatos szakmai képzés  

• Jó hangulatú csapatmunka  

• Versenyképes jövedelem és prémium, különböző szociális juttatások  

 

Érdeklődni a 06/76-322-452-es telefonszámon lehet. 

 

Foglalkoztató: Auchan 

Jelentkezési határidő: 2013 május 2. 

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

