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Az Európai Bizottság tanulmányozza a rokkantnyugdíjasok helyzetét 

 

Az Európai Bizottság készítsen valamennyi tagállamra kiterjedő tanulmányt arról, hogyan 

érintik a megszorítások a társadalom legkiszolgáltatottabb csoportjait, köztük a megváltozott 

munkaképességű embereket, döntöttek az Európai Parlament Petíciós Bizottságában a 

meghallgatáson, amelyet egy magyar állampolgár petíciója nyomán tűzött napirendre a 

testület. A szocialisták közleménye szerint a vitában Göncz Kinga szocialista EP-képviselő 

kifejtette: a jogbiztonság, a jogállamiság elveivel ütközik az eljárás, ahogyan a Fidesz-

kormány szinte egyik napról a másikra megszüntette rokkantak tömegeinek nyugellátását. 

Az Európai Parlamenthez benyújtott petíciójában a magyar I.T. azt sérelmezte, hogy a 2012. 

január 1-jén életbe lépett törvény értelmében széles tömegektől vonták meg az addig 

alkotmányos garanciákkal védett rokkantsági nyugdíjat, és szociális ellátássá alakították át. A 

panaszos szerint az új törvény azzal a céllal készült, hogy az addig hatályos jogszabályok 

alapján járó nyugdíjak helyébe egy bármikor csökkenthető, elvonható ellátást vezessenek be. 

 

 

Göncz Kinga bizottsági hozzászólásában kifejtette: A törvényt a megszokott rohamtempóban 

fogadta el és léptette hatályba a magyar Országgyűlés, időt sem hagyva emberek 

százezreinek, hogy felkészüljenek a változásokra. Az érintetteket levélben értesítették az 

átalakításról, így nem volt lehetőségük jogorvoslatra sem.  

 

Göncz Kinga a Bizottság ülésén elhangzott kormánypárti hozzászólásra reagálva, mi szerint a 

rokkantsági nyugdíjak megszüntetése hozzájárult a leszázalékolással egybekötött csalások 

leleplezéséhez, elmondta: ezek az érvek illeszkednek a magyar kormány politikájához, 

amellyel a legsérülékenyebb társadalmi rétegeket, a csökkent munkaképességűeket, a 

fogyatékossággal élőket, a hajléktalanokat bünteti. 
 

 

A meghallgatás végén a Petíciós Bizottság úgy döntött, megbízza a tagállamok szociális 

rendszerének bírálatától ódzkodó Európai Bizottságot, hogy készítsen tanulmányt arról, 

hogyan érintik a megszorítások a társadalom kiszolgáltatott csoportjait, köztük a megváltozott 

munkaképességű embereket, olvasható az MSZP közleményében. 
 

 

forrás: index.hu 

 

 



Rokkantnyugdíjak: ennyi potyautas van Magyarországon 

 

Az első "rehabilitáltak" legkorábban jövőre térhetnek vissza a munkaerőpiacra - írja a 

Világgazdaság. 
 

Várhatóan a jövő év végéig fejezik be annak a csaknem 200 ezer megváltozott 

munkaképességű embernek a felülvizsgálatát, akik korábban rokkantsági nyugdíjban 

részesültek. Az első "rehabilitáltak" legkorábban csak 2014-ben jelennek majd meg a 

munkaerőpiacon. 

 

A hivatalos adatok szerint tavaly valamivel több, mint 44 ezer ember felülvizsgálatát végezte 

el a szakhatóság. Az érintettek 11 százalékáról állapították meg, hogy egészségkárosodásuk 

mértéke nem éri el a 40 százalékot, ezért ők elestek mind a rokkant-, mind pedig a 

rehabilitációs ellátástól. Ez utóbbira a felülvizsgáltak közül több mint tizenkétezren váltak 

jogosulttá, míg a vizsgálaton részt vettek nagyobb részét, több mint 27 ezer embert továbbra 

is rokkantnak minősítették. 

 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz (NRSZH) közben 38 ezer új rokkantsági 

igény is érkezett. Ezek 22 százalékát elutasították, 25 százalék rehabilitációs ellátásra, míg a 

kérelmezők nagyobbik hányada rokkantsági ellátásra jogosultnak minősült. Az új igények 

száma folyamatosan csökken, az ezredfordulót követően még évi százezer fölött volt, 2005 

óta évről-évre kevesebben kérik leszázalékolásukat, és a tavalyi igényszám már mindössze 

fele annyi, mint a két évvel korábbi. 
 

forrás: penzcentrum.hu 

 

 

 

 

Soltész: igazságosabb az új szociális és rehabilitációs rendszer 
 

 

Hatékonyabb és igazságosabb a kormány által bevezetett új szociális és rehabilitációs 

rendszer - mondta a szociális és családügyi államtitkár sajtótájékoztatón Békéscsabán. 
 

 

Soltész Miklós szerint az előző szocialista kormányok is indokoltnak tartották a rendszer 

újjászervezését, de csak beszéltek róla. 

Kiemelte, hogy a rászorulók és az adófizetők érdekét egyaránt szolgálja a csökkent 

munkaképességűek új foglalkoztatási rendszere és a komplex felülvizsgálati módszer 

bevezetése, illetve alkalmazása az egészségkárosodás mértékének megállapítására. 

Hozzátette: a rendszer átalakítása bonyolult feladat volt és sok embert érintett. 

Az átszervezés előtt Magyarországon 900 ezer volt azoknak a száma, akik rokkantnyugdíjat 

vagy rokkantsági ellátást kaptak, közülük a nyugdíjkorhatárt 350 ezren érték el, a korhatár 



alattiak száma 550 ezer volt. Ez is indokolta a felülvizsgálatok újbóli elrendelését - tette hozzá 

az államtitkár. 

Mint mondta, a komplex felülvizsgálat során az egészségi állapot vizsgálata mellett 

mérlegelik a szociális helyzetet és a munkalehetőségeket is. 

A rendszerbe újonnan jelentkezők száma 2009-2010-ben meghaladta a 70 ezret, 2011-ben 10 

ezerrel csökkent, és 2012-ben 37-38 ezerre esett vissza. Kedvezőnek nevezte az államtitkár az 

elutasítások arányát: 2012-ben 23 százalékos volt, míg 2009-ben 55 százalékos. 

Soltész Miklós a rehabilitációs ellátásban részesülők munkalehetőségeiről szólva kifejtette, 

hogy azok a cégek kapnak egységes támogatást a csökkent munkaképességűek után, amelyek 

akkreditálták magukat. 

Ennek köszönhetően nőtt a foglalkoztatás, több mint 300 vállalkozás nyert pályázati forrást 

2012-ben, a foglalkoztatottak száma 30 ezerről 30 800-ra emelkedett. 

Az államtitkár eredményesnek nevezte a rehabilitációs kártya bevezetését, a rendszerbe 

belépő vállalkozásoknak a csökkent munkaképességűek után nem kell megfizetniük a 27 

százalékos szociális adót. Jelenleg több mint négyezer kisvállalkozás csaknem tízezer embert 

foglalkoztat. 

Az államtitkár közölte, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium új programot dolgoz ki a csökkent munkaképességűek foglalkoztatásának 

további ösztönzésére. 

A tervek szerint a szociális és az egészségügyi közbeszerzéseken olyan vállalkozások 

indulhatnak majd, amelyek megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatnak. 

forrás: hirado.hu  

 

 

 

 

 

MEGALAKULT A FEJÉR KOSÁR BEVÁSÁRLÓ KÖZÖSSÉG 

 
Elindult Székesfehérváron is a Fejér Kosár bevásárló közösség, amelynek tagjai 

hetente közvetlenül vásárolhatnak termékeket a helyi őstermelőktől. A hét elején 

leadott rendeléseket minden szombaton délelőtt a megváltozott 

munkaképességűeket és sérülteket foglalkoztató Hatpöttyös étteremben lehet 

átvenni. A közösséghez eddig ötvennél is többen csatlakoztak. 
 

Rapali Zsolt a Natúrháló képviseletében elmondta, hogy az a céljuk, hogy rövid ellátási 

láncokkkal kössék össze a helybeli termelőket és fogyasztókat, amelynek egyik formája a 

szatyorközösség. 

„Szeretnénk minden lehetőséget megragadni, hogy a fehérváriak egyszerűen és gyorsan 

jussanak egészséges és vegyszermentes élelmiszerekhez.” 
 

http://www.facebook.com/pages/Fej%C3%A9r-Kos%C3%A1r-bev%C3%A1s%C3%A1rl%C3%B3-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g/510295879017215?ref=ts&fref=ts


Kedden a vásárlóközösség tagjainak már fele leadta az első rendelését, amelyet szombaton 

délelőtt vehetnek át a Hatpöttyös étteremben. Dr. Hermann-né Nagy Vera, az étterem 

ügyvezetője kiemelte, azon kívül, hogy az átvételi helyszínt biztosítják, a mindennapi 

működéshez szükséges nyersanyagot is a helyi termelőktől szerzik be. 

 
 

 

„Nem használunk semmilyen mesterséges anyagot, a levestésztától kezdve lekvárokon át a 

savanyúságokig mindent saját magunk készítünk, követjük a legújabb gasztronómiai 

trendeket. Nekünk folyamatosan száz százalék felett kell teljesítenünk, hiszen tizenöt 

megváltozott munkaképességűt és sérültet foglalkoztatunk, akikkel szemben még mindig van 

negatív előítélet.” 

 
 

A Hatpöttyös étterem idén ősszel az Ezredéves Speciális Szakiskolával közösen egy 

szakképzést indít, hogy az értelmi sérült fiatalok olyan tudásra tegyenek szert, amellyel a 

későbbiekben könnyebben találjanak munkát, és ahelyett, hogy a társadalom peremére 

szorulnának, adófizető polgárokká váljanak 

 
 

A Hatpöttyös étterem ötlete onnan jött, hogy az ügyvezető legkisebb lánya sérült, de nagyon 

szívesen segített az asszonynak a konyhában. A vendéglő jelképe azért lett a katica, mert Vera 

legkisebb lányának barátnője rajzolt egy olyan képet, amin két hétpettyes katica fogja egy 

hatpettyes kezét.  

 
 

forrás: szekesfehervar.hu 

 

 

 

 

 

A kormány az abortusz helyett örökbeadásra buzdít, és a nevelőszülőség 

népszerűsítéséért is kampányol.  
  

A szociális ügyekért felelős államtitkár január közepén jelentette be, hogy jövő évtől 

nem lehet 12 évesnél fiatalabb gyereket nevelőotthonba adni. A cél, hogy ehelyett 

nevelőszülőkhöz, családba kerüljenek. 

 

 A már ott élő, 12 évnél fiatalabbak elhelyezését fokozatosan valósítják meg. Kivétel a 

súlyosan fogyatékos gyerek lehet. A kormány kampányt indított, ennek egyik eleme a 

nevelőszülőség népszerűsítése. 

 

21500 gyermek van ma Magyarországon a gyermekvédelmi intézmények keretei között, 

szeretnénk, ha 2014. január 1-jétől 12 év alatti gyermek nem nevelő- vagy lakásotthonokba 

kerülne, hanem nevelőszülőkhöz - mondta a szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár, 

Asztalosné Zupcsán Erika. Ehhez a nevelőszülői hálózat fejlesztésére és a nevelőszülők 

képzésére is szükség van. 

 

Hozzátette: ma Magyarországon nagyjából 60 százalék a nevelőszülők aránya, ami egy jó 

eredményeknek számít, de azt szeretnék, ha még többen vállalnák ezt a feladatot. 

 



Az Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány 

elnöke, Kothenc János szerint hatékony a kampány. 

 

Fontosnak nevezte a kérdésben tapasztalható paradigmaváltást; azt, hogy családiasabb 

nevelést nyújthassanak a gyerekeknek az intézeti típusú szocializáció helyett. 

 

A kormány az örökbeadást is népszerűsíti az abortusszal szemben. Asztalosné Zupcsán Erika 

elmondta, Magyarországon több mint 36 ezer abortuszt végeznek évente. 

 

2011-ben az örökbefogadások száma 808 volt, 2012-ben néhány százalék növekedés volt 

tapasztalható ahhoz képest, hogy az előző időszakokban folyamatosan csökkent az 

örökbefogadás. 
 

forrás: inforadio.hu 

 

 

 

 

Megalakult az Ifjúsági Szakmai Egyeztető Fórum (ISZEF) szerdán Budapesten;  
 

A kormányzati testület feladata lesz hogy összehangolja a különböző tárcáknál az 

ifjúságpolitikát érintő tevékenységet - jelentette be az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma sportért és ifjúságért felelős államtitkára a testület megalakítása előtt 

tartott sajtótájékoztatón. 

 

Simicskó István arról beszélt, hogy a kormányzati testület - várhatóan fél évente ülésező - 

tanácskozásain valamennyi érintett tárca képviselője részt vesz, és a különböző 

munkacsoportokban folyó tevékenységbe be kívánják vonni az ifjúsági ügyekkel foglalkozó 

civil szervezetek képviselőit is. 

Közölte, céljuk egyebek mellett az, hogy a fiatalokra leselkedő veszélyeket "megszűrjék", a 

közösségi életet fejlesszék, erősítsék, és hogy értékteremtő szemléletmód alakuljon ki e 

közösségekben. 

Azt hangoztatta, tevékenységük során népszerűsíteni kívánják egyebek mellett a 

családalapítást, a gyerekvállalást, az egészséges életet, a sportot, továbbá azt is szeretnék, 

hogy a fiataloknak legyen képe a fogyatékos emberek életéről, ezzel segítve a közösségekbe 

való bevonásukat. 

Kiss Norbert ifjúságért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, a 

kormányzat 30-féle intézkedéssel segíti a fiatalokat, de most elsősorban a szegénységben 

szociálisan nehéz helyzetben élő fiatalok felé kívánnak fordulni, az ő életlehetőségeiket 

akarják javítani. 

Jelezte, ezeknek a fiataloknak már a megszólítása is nehéz, hiszen nem hogy nincs 

okostelefonjuk, de sokszor még kommunikációs csatornáik sincsenek. 

Elmondta, a most megalakuló testületben téma lesz, lehet-e önálló ifjúságpolitikáról beszélni, 

amikor a társadalmi problémák szinte mindegyike érinti ezt a generációt, akkor is, ha vannak 

olyan speciális problémák, mint az iskola utáni munkába állás. 
 

forrás: galamus.hu 

 

 

 

                     



Március 21. - A Down-szindróma világnapja, a rasszizmus elleni világnap, a 

költészet világnapja 

                   
A Down-kór a 21. kromoszómapár hibás osztódásának következtében létrejött, 

veleszületett kromoszóma-rendellenesség, ami középsúlyos értelmi fogyatékossággal és 

testi rendellenességekkel társul. 

 

Az első alkalommal 2006-ban megtartott világnapon(a dátumban a nap a 21. kromoszómára, a 

hónap e kromoszóma megháromszorozódására utal) a Down-kórral élőket képviselő 

egyesületek rendezvényeken és találkozókon hívják fel a figyelmet a John Langdon Down 

angol orvos által 1866-ban leírt betegségre. A Down-kór magyarországi előfordulása kb. 1,17 

ezrelék. A sérült gyermek speciális gondozást, nevelést igényel néha egész életén át, így nagy 

jelentősége van a szűrésnek, a betegség felderítésének még magzati korban. 

 

A FAJI MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI NEMZETKÖZI KÜZDELEM NAPJA / A 

RASSZIZMUS ELLENI VILÁGNAP - Megtartását az ENSZ-közgyűlés határozta el 1966-

ban az 1960. március 21-én a dél-afrikai Sharpeville-ben eldördült, 72 békés tüntető életét 

kioltó rendőrsortűz emlékére. A világnap az erősödő, egyes embercsoportok társadalmi 

kirekesztését célzó folyamatok veszélyességére hívja fel a figyelmet. 

 

A KÖLTÉSZET VILÁGNAPJA - Az UNESCO marokkói javaslatra nyilvánította 1999-ben a 

tavaszi napfordulót a költészet világnapjává. A minden országban saját eszközökkel, a nem-

kormányzati és civil szervezetek bevonásával lezajló rendezvények fő célja, hogy esélyt 

adjanak a veszélyeztetett nyelveknek. (Magyarország április 11-én, József Attila 

születésnapján ünnepli a költészet napját.) 

 
forrás: monitormagazin.hu 
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                      A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 

 

 

Az egészséges biztosított nem jó beteg 
 

  

A magán-egészségbiztosításnak nyújtott kedvezmények ellenére lényegébe stagnál a 

piac, ennek okairól közöl beszélgetést Juhos Andrással a portfolio.hu. 

 

�A vállalatok cafeteria keretük év végi tervezésénél kevésbé gondolhatnak arra, hogy 

dolgozóikról ilyen módon is gondoskodjanak, amikor gyakran a túlélésért küzdenek. A 

lakossági szerződők sem érzik úgy, hogy a megszokottnál többet kellene költeniük a váratlan 

egészségi helyzetekre. Az egészségbiztosításokat általában drágállják, a rendszeres díjfizetést 

többnyire ablakon kidobott pénznek tartják. Bár egyre kevésbé igaz, de még mindig úgy 

gondolják, egy ad hoc betegségi helyzetet szükség esetén olcsóbban, zsebből, hálapénzzel is 

meg tudnak oldani.�  

 

A biztosítók kínálata sem csábítóan sokszínű, amit a szolgáltatói oldal fejletlenségével 

magyaráz:  

 

�A piaci hasonlóságok fő oka, hogy egyetlen biztosító sem szánta el magát arra, hogy önálló 

ellátó hálózatot hozzon létre, hiszen ez nem lenne gazdaságos. A szervezett szolgáltatói 

kínálat pedig egyelőre szűkös, ezért nem véletlen, hogy többen is a Medicoverrel mint 

egészségügyi szolgáltatóval szerződtünk, hiszen jelenleg ez az egyetlen, franchise-szerű 

rendszerben működő, saját ellátó egységekkel is rendelkező országos lefedettséget biztosító 

hálózat. A biztosítási fedezet szempontjából is hasonló szolgáltatást nyújtanak a piaci 

szereplők, a járóbeteg-ellátásra, diagnosztikára koncentrálnak. Egy-két esetben megjelenik 

már egyéni szinten is a fekvőbeteg-ellátás, ez azonban rendkívül drágává teszi a biztosítást, 

emellett nincs is olyan magánszolgáltató, amelyik a fekvőbeteg-ellátás teljes skáláját tudná 

nyújtani. A létezők nagyon koncentráltak, országos lefedettséget nem biztosítanak, és az 

ellátások köre nem teljes körű. Például egy nyitott mellkasi műtétet egyetlen 

magánszolgáltató sem vállal.�  

A kulcskérdés tehát az állami egészségügyi szolgáltatásainak �megnyitása� a 

magánbiztosítók számára, aminek számos feltétele között egy ritkán emlegetett szempontot is 

felhoz.  

 

�Először is egy megfelelő jogi környezetre van szükség, amely tisztázza, hogy a kórházak és 

a biztosítók milyen módon szerződnek egymással.� Ez azért sem egyszerű, mert az állami 

kórházaknak úgy kellene viszonylag magas követelményeknek megfelelniük, hogy rövid 

távon ebből nem lenne számottevő bevételük. Ahogy Juhos András magyarázza: �A 

biztosítás nem kötelező, kockázatelbírálással kezdődik, mielőtt a biztosító befogadja a 

szerződést. Akivel a biztosítók szerződést kötnek, az jó eséllyel egészséges, és 1-3 évig az is 

marad. Ők nem tipikusan azok, akik ma kórházban fekszenek. A biztosítók jelenleg nem 



tömegével kötik ezeket a biztosításokat, ezért viszonylag kicsi az a sokaság, amelyet az állami 

tulajdonú szolgáltatók számára fel tudunk ajánlani. Egy állami kórház tevékenységének 

finanszírozásában ezért a biztosítók nagyon kis arányt képviselnének. Ugyanezért kvótát sem 

kötnének le a biztosítók, mert a kezdeti kihasználtsághoz képest ez részükről járna 

aránytalanul nagy befektetéssel � olvasható a portfolio.hu-n.  

 
 forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 
 
 

-PÁLYÁZATOK- 
 

KITELJESEDÉS-Kampány A Nőkért 2013-A Marie Caire ösztöndíjpályázata 

nőknek 

 
 

A Sanoma Media Budapest Zrt., a Marie Claire magazin magyarországi kiadója 2013-

ban is támogatja a magyar nőket, és segíti abban, hogy megvalósíthassák az 

elképzeléseiket, ezért pályázatot hirdet az önmegvalósítás, a tettrekészség és az aktivitás 

jegyében “KITELJESEDÉS – Kampány A Nőkért 2013″ elnevezéssel. A pályázat célja: 
A KITELJESEDÉS – Kampány A Nőkért 2013 pályázatra magánszemélyek jelentkezhetnek 

olyan, már működő projektekkel, amelyeknek további fejlesztéséhez és fenntartásához anyagi 

támogatásra van szükségük.  

 

Pályázók köre  

 

Minden, 18. életévét betöltött, magyar állampolgárságú nő, akinek konkrét elképzelése van 

arról, hogy az ösztöndíj összegét hogyan szeretné felhasználni a tervei megvalósításához.  

 

A pályázat részletei  

 

A projektek ne csak a pályázó személy életére legyenek pozitív hatással, hanem kisebb-

nagyobb közösségek munkáját, életfeltételeinek javítását is szolgálják.  

 

Egy pályázó csak egy tervének megvalósításával kapcsolatban jelentkezhet a pályázatra.  

 

A pályázatokat a pályázók csak önállóan nyújthatják be, több személy egy pályázatot nem 

terjeszthet elő.  

 

A pályázatokat négy témakörben lehet beküldeni  

 

1.Törődj az egészséggel! – Egészséges életmód, testi-lelki egészség (például egészséges 

életmódra nevelés, az életminőség javítása, a testi-lelki jóllét elősegítése például sporttal, 

oktatással, terápiás munkával, gyógyítással vagy rehabilitációval,egészséges táplálkozással 

stb.)  

2.Törődj a gyerekekkel! – 14 év alatti gyerekek támogatása, fejlesztése vagy oktatása (például 

tehetséggondozás, képzés, hátrányos helyzetű közösségek aktív segítése, szabadidő-eltöltési 

lehetőségek biztosítása, szociális munka, gyógyítás és fejlesztés stb.)  

3.Törődj a művészetekkel! – Tehetségfelfedezés és- gondozás, a különféle művészeti 

tevékenységek népszerűsítése, oktatása amatőr vagy profi szinten (például tanfolyamok, 

http://www.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_39


foglalkozások a legkülönfélébb művészeti ágakban, hátrányos helyzetű közösségek segítése, 

megszólítása valamilyen művészeti tevékenység által stb.)  

4.Törődj a nőkkel! – Női esélyegyenlőség, hatékonyabb női önérvényesítés, női szolidaritás 

(például ismeretterjesztés, oktatás, jogvédelem, médiatevékenység, szociális munka, 

tudományos kutatás stb.)  

 

A pályázatokat elbíráló zsűri  

 

A pályázatokat az egyes kategóriák szakértőiből álló szakmai zsűri és a Marie Claire magazin 

főszerkesztője, László Krisztina bírálja el 2013. május folyamán.  

1.Törődj az egészséggel! – Telkes Orsi jógaoktató  

2.Törődj a gyerekekkel! – Rutkai Bori énekesnő, a Szalonka kreatív gyerekfoglalkoztató 

egyik alapító-vezetője  

3.Törődj a művészetekkel! – Klementz Panni idegenforgalmi közgazdász, művészettörténész, 

a LOFFICE coworking egyik alapítója  

4.Törődj a nőkkel! – Rajnai Gitta jelmeztervező és filmvágó, a Nők a Pályán Egyesület 

szóvivője, a Nők Lázadása Egyesület elnökségi tagja  

 

A pályázat keretében négy nyertes kerül kiválasztásra.  

 

Díjazás  

 

 

Mind a négy kategóriában a legjobb pályázatot egyenként 500 000 forinttal jutalmazzuk. A 

nyertes pályázókat a Marie Claire magazin júliusi számában is bemutatjuk.  

 

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

kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját.  

 

A pályázat benyújtása  

 

A pályázatokat az alábbi módokon lehet benyújtani 2013. március 13-tól 2013. április 30-án 

17 óráig:  

•levélben a 1554 Budapest, Pf. 62. címre (kérjük a borítékra ráírni: KITELJESEDÉS 

pályázat),  

•személyesen a 1037 Budapest, Montevideo u. 9. cím alatt a Marie Claire magazin 

szerkesztőségében,  

•e-mailben a kiteljesedes@sanomamedia.hu címre.  

 

További információ  

 

A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdéseket a marieclaire@sanomamedia.hu e-mail címre 

várjuk.  

 

Tovább a teljes pályázati kiírásra  

 

KITELJESEDÉS – Kampány A Nőkért 2013 – A Marie Caire ösztöndíjpályázata nőknek 

 

Jelentkezési határidő: 2013 április 30. 



Bővebb információ: palyazatmenedzser.hu/2013/03/20/kiteljesedes-

2013/?awt_l=CN_Zc&awt_m=3g9yghg3n0z4mMk 
 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://palyazatmenedzser.hu/2013/03/20/kiteljesedes-2013/?awt_l=CN_Zc&awt_m=3g9yghg3n0z4mMk
http://palyazatmenedzser.hu/2013/03/20/kiteljesedes-2013/?awt_l=CN_Zc&awt_m=3g9yghg3n0z4mMk
http://www.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_39
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