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Megéri fogyatékosokat foglalkoztatni 
 

Kapjanak támogatást és lehetőséget a nyílt munkaerőpiacon a megváltozott 

munkaképességű emberek – ez a kormányzat célja  

 

 

Nem csak üzletileg éri meg fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű embereket 

foglalkoztatni, ez társadalmi felelősség is. A kormány célja, hogy ezek az emberek a nyílt 

munkaerőpiacon helyezkedjenek el, pozitív és negatív ösztönzéssel igyekszik rábírni a 

vállalkozásokat az alkalmazásukra, és 2016-tól differenciálná a támogatási rendszert. 

tollkészítés 20150105A tollkészítés jellegzetes munkaterülete a fogyatékosok 

foglalkoztatásának  

 

„A kormány célja, hogy minden fogyatékos és megváltozott munkaképességű embernek 

legyen lehetősége arra, hogy – a pénzbeli támogatás mellett – képességei szerint munkát 

vállaljon” – mondta lapunknak Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért 

felelős államtitkár. Hozzáfűzte, Magyarország több térségében a munkához való hozzáférés 

lehetősége nehezebb, mint másutt, ezért ezen is változtatni kell. Ennek egyik módja a „negatív 

ösztönzés”, ilyen a kötelezően fizetendő rehabilitációs hozzájárulás. „Pozitív ösztönzés” ezzel 

szemben az olyan cégeknek járó állami támogatás, amelyek viszont foglalkoztatnak 

fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű embereket. Jelenleg minden típusú és 

súlyosságú fogyatékosság esetében ugyanakkora az összeg, ezért a támogatási rendszert 

differenciálni kell, ez 2016-ra várható. 

 

Egyértelmű kormányzati cél az, hogy a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek 

a nyílt munkaerőpiacon helyezkedjenek el, s csak azok dolgozzanak védett munkahelyeken, 

akiknél nincs más megoldás. Czibere Károly hozzáfűzte: két éve elkezdődött a tranzitálás, ez 

annyit tesz, hogy különféle civilszervezetek felkutatják az ügyfeleik foglalkoztatására 

alkalmas munkahelyeket. A munkaadókat és a munkavállalókat egyaránt felkészítik, később 

pedig részt vesznek a felvetődő konfliktusok kezelésében. 

 

Czibere Károly szerint nem csak üzletileg éri meg fogyatékos embereket foglalkoztatni, ez 

társadalmi felelősségünk is. Ráadásul, ezáltal mi is jobb emberekké, jobb állampolgárokká 

válunk – hangsúlyozta. A fogyatékos emberekben ugyanis hatalmas lehetőségek és értékek 

rejlenek, a kormányzatnak pedig célja, hogy ezeket megmutassa. Szándék az is, hogy a 

fogyatékos emberek értékteremtő munkát végezzenek. A kormányzat ezért nemcsak 

anyagilag, hanem lehetőségek teremtésével is támogatja őket. Nem akarják hagyni, hogy a 

fogyatékos emberek „belesüppedjenek” a támogatási rendszerbe – fűzte hozzá az államtitkár.  

 



Ezért a megváltozott munkaképességű és fogyatékos embereket foglalkoztató akkreditált 

cégek tavaly év végén kétmilliárd-hatszázhetvenmillió forint támogatást kaptak arra, hogy 

fejlesszék eszközeiket, javítsák a munkakörülményeket. Január elsejétől jelentősen könnyebbé 

válik az ilyen cégek adminisztrációja is. A tervek szerint a megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatását célzó programot továbbfejlesztik, hogy a munkaadók minél több érintettet 

tudjanak alkalmazni. Az államtitkár emlékeztetett, az elmúlt négy évben csaknem a 

kétszeresére, nyolcvanezerre nőtt azoknak a megváltozott munkaképességű embereknek a 

száma, akik valamilyen foglalkoztatási jogviszonyban dolgoznak. 

 

Autista fiatalok készítik a kockacsokit 

 

Az autista fiatalokat foglalkoztató Kockacsoki kézműves csokoládé manufaktúra szeptember 

óta működik, a 22 éves, autista Saláta Tamás a kezdetektől ott dolgozik. Egyelőre még 

segítőként, de egy kivételével a csokoládékészítés mindegyik fázisát megtanulta már – 

mondta el lapunknak Dénes Ákos, az optikusból lett csokikészítő. „Tamás találta ki, hogy a 

különféle ízesítésű, jellegű csokikhoz milyen színű papír illik. Jó érzéke van a díszítéshez, és 

rájött, hogy miként lehet kieső idő nélkül szervezni a munkát.” Rövidesen két újabb 

fiatalember kezdi el a gyakorlatot a műhelyben, attól kezdve ők lesznek a segítőik 

 
forrás: magyarhirlap.hu 

 
 

 

 

Magyar vizsla gyógyítja 
 

 

Egy brit állampolgárként rendszeresen a budapesti Pető Intézetben kezelt 

mozgáskorlátozott kisfiú karácsonyát tették szebbé a hazai állatvédők egy rossz 

körülmények közül kimentett, rehabilitált magyar vizslával. 

 

A történet egyik főszereplője egy genetikai eredetű izomsorvadásos betegség miatt kerekes 

székbe kényszerült kisfiú, aki szeretett volna egy kutyát. Jasper a neve, 11 éves, nem beszél, 

de a karjait tudja használni. Iskolába jár, két testvére van, fizioterápiás kezelésekkel próbálják 

javítani az állapotát. Rendszeresen járnak Magyarországra a világhírű Pető Intézetbe. Az 

izomsorvadást egyelőre nem tudják gyógyítani, de kemény munkával a betegség 

előrehaladása lassítható, időt adva a betegnek, a családnak és az orvostudománynak. 

Hunter, a vizsla családi környezetben kivirul, elfelejti rossz emlékeit  

Hunter, a vizsla családi környezetben kivirul, elfelejti rossz emlékeit  

Jasper régóta szeretett volna egy kutyát, illetve konkrétan egy magyar vizslát. A 

magyarországi utak során ismerték meg a fajtát, pontosan tudták, hogy egy sima szőrű, 3-5 

éves kan kutyára lenne szükségük. Kifejezetten mentett állatot kerestek. 

  

A különleges helyzet miatt speciális képességű és tudású kutyára volt szükség. Nem szabad 

félnie a kerekesszéktől, a kerekesszékes embertől, pórázon kell haladnia a kerekesszék 

tempójában, átlagon felül nyugodtnak és szófogadónak kell lennie, ezen felül fontos még a 

kiegyensúlyozott idegrendszer, a jó fizikai állapot és az apportírozó képesség, hogy az állat 

társ, barát, motiváló erő és segítség is lehessen. 

 

Ahogyan Menhard Evelin, az Elveszett Állatok Alapítvány Vizsla Fajtamentő Csoportjának 

(Vizslamentés) vezetője lapunknak elmondta, a fenti szempontok alapján kezdték el szűrni a 



mentett kutyákat, és így esett a választás végül a másik főszereplőre, Hunterre, egy vidéken 

fölöslegessé vált, menhelyre beadott rövidszőrű vizslára. Az adott fajta a szakértő szerint 

barátságos és emberközpontú, rendkívül sokoldalú, a vadászaton kívül is rengeteg feladat 

elvégzésére megtanítható. 

A Vizslamentésnél eleve abból indulnak ki, hogy bármilyen nehéz sorsa is volt korábban, 

minden kutya „visszailleszthető a társadalomba" a megfelelő módszerrel. Ez a vizslák 

esetében minden esetben egy ideiglenes befogadó családot vagy gazdát jelent: a vizsla csak az 

emberrel érzi jól magát, kennelbe rakva rövid idő alatt mentálisan összezuhan. Családi 

környezetben viszont kivirul, túllép a korábbi negatív tapasztalatokon, a rossz emlékeit 

elfelejti, újra megtanul bízni és együttműködni. 

 

Hunter ideiglenes családjában senki sem volt mozgáskorlátozott, de kölcsönkértek két 

kerekesszéket, egy kinti és egy benti használatút,hogy miden szükséges tudásra meg tudják 

tanítani a kutyát – természetesen angolul. 

 

A Vizslamentés évente 250-270 kitett magyar vizsláról gondoskodik. (Az EU-csatlakozáskor 

még nemzeti kincsnek neveztük a sima és a drótszűrű magyar vizslát, fűt-fát ígérve az említett 

fajták megőrzése és jóléte érdekében – azóta nem sok minden történt, a gazdátlanul maradt 

állatok sorsa továbbra is rendezetlen.) 

Menhard Evelin szerint a magyar vizslát ma már az egész világon ismerik és kedvelik, a 

népszerűsége nő (ennek összes pozitív és negatív következményével – utóbbiak közé tartozik, 

hogy egyre több az ismeretlen felmenőktől származó, ellenőrizetlen hátterű, ideggyenge, 

oltatlan állat a kereskedelemben, és sok vizsla kerül a fajtáról minimális ismeretekkel sem 

rendelkező gazdához). 

 

Nagyjából a mentett vizslák egyharmadát viszik külföldre – Hunter esete azonban nem emiatt 

különleges, hanem amiatt a sokszereplős összefogás miatt, ami Jasper és a kutya egymásra 

találását végül lehetővé tette: kellett hozzá a kisfiú, Jasper családja – akiket az alapítvány 

munkatársai fotókkal, videókkal, a vizslákra vonatkozó tudnivalókkal is igyekeztek előzetesen 

felkészíteni –, a Vizslamentés, az ideiglenes család, a Pető Intézet, és persze a kihíváshoz 

remekül alkalmazkodó kutya is. 

 

nagy találkozásra múlt vasárnap került sor, az eseményt és az előzményeket megörökítő 

kisfilmet a Nolvideo-n is láthatták a napokban. Azóta mindkettejük számára új élet kezdődött: 

Jasper egy kutya felelős és boldog gazdája lett, Hunter pedig ismét azt csinálja, amit a 

legjobban szeret: családban él, szót fogad és kívánságokat teljesít. 

Elválni fáj 

 

Minden hasonló igaz mesének van egy másik oldala is: az ideiglenes gazda, aki az idejét, az 

odafigyelését, a következetességét, és olykor átmenetileg a lelki békéjét adja azért, hogy a 

kutya ismét kutyának érezhesse magát. Beszéltünk egy (másik) vizsla átmeneti befogadó 

társával: ő egy Békés megyében talált kóbor állat rehabilitációját végezte el a saját 

egyszemélyes háztartásában. Az eleinte félénk, az önbizalmát csak fokozatosan visszanyerő 

kutya vele élt a társasház sokadik emeleti lakásában, bejárt a munkahelyére, vidáman vállalata 

a kerékpáros és görkorcsolyás városi közlekedés viszontagságait, eleven cáfolatát adva a 

vizslák alkalmazkodó képességével kapcsolatos kételyeknek. 

Baloldalt a lelkileg is összetört vizsla, amely a második fotón már szinte szárnyal Fotók: 

Vizmathy Tamás 

Baloldalt a lelkileg is összetört vizsla, amely a második fotón már szinte szárnyal 

Fotók: Vizmathy Tamás 



A kihelyezés itt a szokásos pár hónap helyett végül egy évig tartott, és akkor ért véget (egy 

német család bejelentkezésével), amikor a befogadó gazda már rászánta magát a kutya 

státuszának véglegesítésére. – A különköltözés fájdalmas volt, az első néhány hét nagyon 

nehéz, mint minden válás esetében – így emlékszik most a néhány évvel ezelőtti eseményre. 

A vizsla jó helyre került, az ideiglenes szállásadó pedig örül a boldogságának, de újabb 

klienst azóta még nem vállalt. 

 
forrás:  nol.hu 

                     

                   

 

Péntekig lehet pályázni a fogyatékos hallgatók ösztöndíjprogramjára 

 
E hét péntekig lehet pályázni a fogyatékos hallgatók ösztöndíjprogramjára - közölte a 

Miniszterelnökség a kormány honlapján. 

 

A fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramjának célja, hogy 

"szakirányú munkatapasztalat-szerzést biztosítson azoknak a fogyatékos felsőoktatási 

hallgatóknak, akik szakmailag elhivatottak, munkatapasztalattal még nem rendelkeznek és 

elkötelezettek a nemzeti közigazgatás iránt" - írták. 

 

Az ösztöndíjas három hónapig dolgozhat egy minisztériumnál. A tapasztalatszerzés helyszínét 

a Miniszterelnökség ajánlja fel az ösztöndíjasnak, figyelembe véve tanulmányait, érdeklődési 

körét, valamint a kiválasztási folyamat eredményét és a befogadó intézmények igényeit. A 

hallgatók szakmai fejlődését a teljes időtartam alatt a befogadó intézményeknél dolgozó, 

felkészített mentorok segítik. 

 

Az ösztöndíjprogramra elektronikus úton az fko@me.gov.hu e-mail címen lehet pályázni 

magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz, legalább négy lezárt félévet igazoló 

dokumentum, igazolás, tanulmányi osztály által hitelesített indexmásolat, valamint az aktív 

hallgatói jogviszony fennállását bizonyító igazolás, továbbá a fogyatékosság igazolásáról 

szóló szakvélemény csatolásával. 

 

További részletek az ösztöndíjprogram honlapján (www.fko.kormany.hu) olvashatók. Itt azt 

írják: a második alkalommal induló Fogyatékos Felsőoktatási Hallgatók Közigazgatási 

Ösztöndíjprogramja lehetőséget biztosít arra, hogy a fiatal és tehetséges fogyatékos emberek 

is "bizonyíthassák kvalitásaikat, releváns szakmai tapasztalatot szerezzenek a munka 

világában, bizonyítsák, hogy számos olyan szakmai terület van, amelynek fejlesztéséhez 

egyedi látásmódjukkal hozzá tudnak járulni". Számukra a közigazgatásban lehetőséget 

kínálnak arra, hogy felsőoktatási tanulmányaikkal párhuzamosan a gyakorlatban is próbára 

tegyék magukat. 

 

A pályázati kiírás szerint az ösztöndíj összege a program három hónapja alatt havonta 50 ezer 

forint adómentes jövedelem. A program várható kezdete február 9. 

 
forrás: hirado.hu 

 

 

 



Fogyatékos-napközi: bővítik a férőhelyeket 

 
Bővítik a fogyatékos-napköziket és erősítik az otthoni felügyeletet biztosító FECSKE 

programot – erősítette meg a Magyar Nemzetnek a szociális államtitkár. Czibere Károly 

azt mondta: több ezer férőhely jött létre a fogyatékos-napközikben az elmúlt négy 

évben, és a jövőben is további bővítést terveznek. 

 

Czibere Károly szociális államtitkár úgy nyilatkozott: több ezer férőhely jött létre a 

fogyatékos-napközikben az elmúlt négy évben, és a jövőben is további bővítést terveznek.  

 

Szerinte ezek alternatívát jelentenek a bentlakásos intézményekkel szemben, a sérült gyermek 

ugyanis családban nőhet fel. Az országban összesen 300 fogyatékos-napközi működik, 

csaknem 8000 férőhellyel. 

 
forrás: orientpress.hu 

 

 

Alkalmazkodó programok lehetnek a jövőben 

 
Másképp használja a számítógépet egy kezdő és egy szakember vagy egy mozgássérült. 

De idővel a kezdő is profivá válik - mi lenne, ha ezt a programok kezelése is követné? 

 

A szoftverek meghatározóak, ha a különböző rendszerek egyszerű kezeléséről van szó. 

Nagyon nehéz olyan alkalmazásokat kifejleszteni, amelyeket minden felhasználó ugyanolyan 

módon tud kezelni. A különböző képességeket és preferenciákat vagy a fizikai problémákat 

ezért alig veszik figyelembe. Ezen változtatna egy informatikai szakember, Mirjam Augstein, 

aki az Interaction Analysis for Automated Adaption nevű projekt keretében olyan 

programokat készít a mobil eszközökre és a számítógépekre, amelyek figyelembe veszik a 

felhasználók igényeit. 

 

Augstein szerint a szoftvereknek automatikusan igazodniuk kellene az emberekhez. Mindez 

egyszerű lehet, ha például csak egy menüről van szó, de sokkal bonyolultabb, ha valakinek 

több különböző beviteli módszert is alkalmaznia kell. A projekt során többek között a 

mozgásfogyatékos személyek szoftverhasználatát is vizsgálják, de az eredmények más 

célcsoportok számára is felhasználhatók. A cél az, hogy ha több beviteli rendszer is elérhető, 

akkor az emberek a jövőben mindig azt alkalmazhassák, amely a legjobb lehetőségeket 

kínálja a számukra. Emellett lehetőség van a különböző megoldások használatának 

kombinációjára is. 

 

"Az interakciós preferenciák és az egyes személyek tudásszintje saját felhasználói modellben 

tárolható el. Az adaptív rendszereket az iparban is bevethetik, hasznosak lehetnek például 

akkor, ha a dolgozók különböző képzettségi szinttel rendelkeznek. Az idősek szintén egy 

lehetséges célcsoport lehetnek" - mondta a kutató. Új szoftverkezelési koncepciókat is 

fejleszt, ezek egyike a nyomásérzékeny érintőképernyő, ezeket később ötvöznék az adaptív 

programokkal. Az emberek különböző beviteli módszereket tesztelhetnének, a rendszer 

elemezné az interakciókat és a legjobb megoldást választaná ki az illető számára. 

 

A munka során a mobil platformok közül az Android, míg az asztali operációs rendszerek 

közül a Windows van előtérben. Augstein kiemelte, hogy a kezdő és a tapasztalt 



szoftverhasználóknak eltérő igényeik vannak, a megalkotandó rendszernek ezért meg kell 

tanulnia, hogy az egyénnel együtt fejlődjön. Ez műszaki szempontból nagyon bonyolult 

folyamat. A projekt októberben kezdődött és 2016 szeptember végéig tart, addigra készítenék 

el az emberek igényeihez alkalmazkodó új rendszer első prototípusát. 

 
forrás: sg.hu 

 

 

Keller Péter: A vízben egyenlő vagyok másokkal 

 
Hálás a Győri Zabolátlan Sportegyesület tagjainak és új edzőjének egy nagy összegű 

támogatásért Keller Péter. 

 

A többszörös országos bajnok paraúszó boldog, mert ennek segítségével új lendületet kapott 

és összeegyeztetheti egyetemi tanulmányait a sporttal. Az úszó vágya, hogy mozgássérült 

csapattársai is támogatást kaphassanak.  

 

– Számomra az úszás esély, lehetőség, egészség, szenvedély és kikapcsolódás: a vízben 

egyenlő vagyok az egészséges úszókkal is.  

 

Óriási sikerélmény, amikor lehagyom a többieket. Ilyenkor magamnak és a környezetemnek 

is bizonyíthatok – vallja csillogó szemekkel a paraúszó Keller Péter, akit nem várt meglepetés 

ért a győri Aqua Sportközpont átadóján. A Győri Zabolátlan Sportegyesület szenior úszói 

ugyanis összefogtak és nevezési díj címén egy nagy összeget gyűjtöttek össze húszéves 

sporttársuk javára, miután Petrov Iván edzőtől megtudták, az ígéretes tehetségnek gondot 

okoz eljutni az edzésekre vámosszabadi otthonából. 

 

 
 



A sportközpont megnyitóján úszóversenyt is rendeztek. Éppen a rajthoz készülődtem, amikor 

Iván – aki Jakabos Zsuzsa, Sors Tamás mestere s több paraúszót is edzett korábban – megkért, 

miután túl vagyok a futamokon, keressem fel őt. Az irodájában várt a Zabolátlanok egyik 

képviselőjével és átadták számomra az összeget. Sőt, a szenior úszók felajánlották, néhány 

edzés előtt saját autójukkal jönnek el értem. Nem akartam hinni a szememnek és a fülemnek. 

Sosem kaptam még ilyen támogatást senkitől. Sokan mellettem állnak és biztatnak, hogy jó 

úton haladok, de anyagilag ők nem támogatnak. Boldog vagyok és hálás – mondja a mérnök 

informatikusnak tanuló Péter. 

 
Az arthrogryposis multiplex congenitávala (csontdeformálódás, hiányos vagy sorvadt 

izomzat) született úszó már kitalálta: autót szeretne venni az összeg segítségével, ugyanis 

családja egyetlen járműve öt éve egy baleset következtében használhatatlanná vált, azóta 

pedig nem engedhették meg maguknak, hogy újat vásároljanak.  

 

– Ha összejön a pénz az autóra, édesanyám szinte bármikor fuvarozhatna edzésekre, így az 

egyetemi tanulmányaimat is könnyebb lenne összehangolni a sporttal. A tanulás is fontos 

számomra – mondja az S5 és S6 kategóriában már többször országos bajnokságot nyert fiú.  

 

Péter úszás közben csak a lábait tudja használni, de sosem sajnáltatja magát, jó érzéssel tölti 

el, hogy családja és barátai büszkék rá. Óvodás kora óta rendszeresen edz. Eddig az 

Egyetértés Győr SE igazolt versenyzőjeként tempózott, napjainkban tagja a Győri Úszó 

Sportegyesületnek is. Azt mondja, óriási előrelépés, hogy utóbbi csapatban lehetősége nyílt 

versenymedencében gyakorolni, ugyanis a győri mozgássérültcsoport csak a Fekete István 

Általános Iskola tanmedencéjét használhatta. 

 

 
 

 



– Az lenne az igazi siker, ha a parasport nagyobb figyelmet kapna és társaimnak is lehetősége 

lenne pályát használni valamelyik nagyobb uszodában. Tehetséges a győri csapat, boldog 

lennék, ha rájuk is figyelnének – fogalmaz Péter, aki úszás nélkül már nem tudná elképzelni 

az életét.  

 

Amikor arról kérdezem, mi a legnagyobb vágya, ennyit mond:  

 

– Nyugodt családi háttér és stabil munkahely, ami mellett addig kapaszkodhatok az úszók 

ranglistáján, ameddig csak lehet. Szeretnék nemzetközi versenyen is elindulni. Bízom Iván 

szakértelmében, a szorgalmammal nem lesz gond, ennyit biztosan állíthatok. 

 
forrás: kisalfold.hu 

 

 

Így változnak a nyugdíj szabályai 2015-ben 

 
Az inflációt követve 1,8 százalékkal emelkedik januártól az öregségi nyugdíj mellett az 

árvaellátás, a szolgálati járandóság, a rokkantsági ellátás, a rehabilitációs ellátás, a 

baleseti járadék és a fogyatékossági támogatás is. 

 
Januártól 1,8 százalékkal emelkedik a nyugdíjak, illetve egyes járadékok összege – áll az új 

kormányrendeletben. A jövő évi költségvetés ekkora mértékű pénzromlással számol jövőre, 

az inflációkövető emelés révén egy átlagos nyugdíj mintegy 2 ezer forinttal fog növekedni. 

Szintén 1,8 százalékkal (ekkora mértékű inflációval számol a jövő évi költségvetés) 

emelkedik egyebek mellett az özvegyi nyugdíj, az árvaellátás, a korhatár előtti ellátás, a 

szolgálati járandóság, a rokkantsági ellátás, a rehabilitációs ellátás, a baleseti járadék és a 

fogyatékossági támogatás. 

 

Járadékok 

Ezek mellett szintén a jövő inflációt fogja követni a mezőgazdasági szövetkezeti (és a 

szakszövetkezeti tagok növelt összegű) öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadéka is, az 

átmeneti bányászjáradék, a vakok személyi járadéka, a balettművészi járadék, a 

polgármesterek közszolgálati járadéka, a honvédek kiegészítő rokkantsági járadéka is. 

 

A rendelet alapján ha egy embernek egyidejűleg több emelendő ellátást folyósítanak, az 

ellátásokat külön-külön kell emelni. A kormány rendelkezett arról is egyebek mellett, hogy a 

rokkantsági járadék havi összege január 1-jétől 33 930 forintra változzon, és emelkedik a 

nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék is. 

 

Nyugdíjbiztosítás 

Az Országgyűlés pontosította a nyugdíjbiztosítás fogalmát. Januártól csupán az olyan 

biztosítások tekinthetők nyugdíjbiztosításnak, amelyek a törvény által felsorolt négy kockázati 

elemet (halál, egészségkárosodás, nyugdíjba vonulás, nyugdíjkorhatár elérése) együttesen 

tartalmazzák, és ezeken kívül a biztosítás más kockázatra nem terjed ki. Biztosítások esetén 

nem keletkezik bevétel a magánszemélynél akkor, ha egy másik személy által kötött 

biztosításban a szerződő helyére lép. A teljes életre szóló életbiztosítások 2018. január 1-jével 

azonos megítélés alá esnek az egyéb megtakarítási jellegű biztosításokkal. 

 

Magánkasszák 



A 60ezren a MAGÁNnyugdíjukért nevű Facebook-csoport nyílt levélben fordult a hazai 

pénztárak vezetőihez, hogy alkossanak részletes koncepciót a megmaradt magánpénztári 

rendszer önkéntes pénztári rendszerbe olvasztásáról. Érvelésük szerint 2011 óta a 

magánpénztárak is önkéntessé váltak, így nem igazán célszerű két, azonos célt szolgáló 

önkéntes rendszert egymástól párhuzamosan működtetni. Emellett csupán 60 ezer pénztártag 

kedvéért nem is racionális fenntartani a magánpénztári rendszert. Kutiné Csurgai Ágota, a 

Szövetség Magánnyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója a VG-nek azt nyilatkozta, a kasszák is 

szívesen összevonnák a kétféle intézménytípust. A javaslatot a gazdasági tárca eddig nem 

támogatta, mivel az önkéntes kasszákból már korábban, a nyugdíjkorhatár elérése előtt fel 

lehet venni a pénzt. 

 

Megszűnt a korkedvezményes rendszer 

A bértárgyalásokon a szakszervezetek tudomásul vették, hogy a korkedvezményes nyugdíj év 

végével megszűnik. Ezt azok vehették igénybe, akik éveket dolgoztak veszélyes 

munkakörökben, és ezért korhatár előtt mehettek nyugdíjba. Abban egyetértettek a felek, 

jogszabályi garanciát kell adni, hogy az erős fizikai–pszichikai igénybevételnek kitett 

munkakörökben valamiféle védelmi rendszert állítsanak fel, aminek részleteit tárgyalásokon 

tisztázzák a szociális partnerek. Határidő a tavaszi parlamenti ülésszak vége; legkésőbb 

ekkorra terjeszti a parlament elé a kormány a jogszabállyal rendezendő kérdésekről szóló 

megállapodásokat. 

 
forrás: vg.hu 

 

 

Tudatosabb utazók, szélesebb körű utasjogokkal - Három uniós polgárból egy 

van tisztában az jogaival - Az Eurobarométer felmérése 

 
Az Európai Bizottság közzétette az utasok jogaival foglalkozó Eurobarométer felmérését, 

mely szerint három uniós polgárból egy van tisztában az utasok jogaival és kötelezettségeivel. 

Ugyanakkor a fogyatékosságuk vagy korlátozott mozgásképességük okán segítséget igénybe 

vevő utasok 81%-a úgy nyilatkozott, hogy utazása során igen elégedett volt az asszisztencia 

szolgáltatással. 

 

Az eredmények rámutatnak, hogy a megkérdezettek mindössze 29%-a hallott az utasjogok 

közelmúltban történt kibővítéséről, melynek eredményeképpen azok az Unión belül 

valamennyi közlekedési módra – légi, vasúti, vízi és autóbuszos utazásokra egyaránt – 

érvényesek. 

 

A teljes angol nyelvű tájékoztató itt olvasható. 

 

Utasjogok 

 

Késve indították, vagy törölték járatát? Csökkent mozgásképességű személyként segítségre 

van szüksége? Itt utánanézhet, milyen jogok illetik meg a repülőgépre, vonatra, buszra vagy 

hajóra szálló utasokat az Európai Unióban. 

 

Az alábbi oldalakon hasznos információkat találhat a témában: 

 

 Csökkent mozgásképességű utasok 

 A vasúton utazók jogai 

http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/news/2014-12-22-pax-rights-eurobarometer_en.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/reduced-mobility/index_hu.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/rail/index_hu.htm


 A légi utasok jogai 

 Az autóbuszon utazók jogai 

 Hajóutasok jogai 

Utasjogai mindig kéznél - alkalmazás 

 
forrás:  jogiforum.hu 

 

 

A sport gyönyörű oldala: célba segítették a mozgássérült szurkolót - videó! 

 
A Floridai Állami Egyetem amerikaifutball-csapata, a Florida State Seminoles játékosai 

besegítették a célzónába az intézmény másodéves hallgatóját, Payton Poulint. Eddig 

ugye ebben nem lenne még semmi különös, de ha hozzátesszük, hogy Poulin esetében az 

úgynevezett Schizencephaliát diagnosztizáltak gyerekkorában, mindjárt érdekesebb lesz 

a történet. 

 
A betegség az újszülöttkori agysérüléshez hasonló folyományokkal jár, és ennek 

következtében valamilyen bénulás áll be az illetőnél. 

 

Az egész életében óriási Florida State-szurkoló Poulin az utóbbi két évben minden egyes 

edzésen és mérkőzésen a helyszínen buzdította a Seminolest, amely az előző idényben 

hibátlan mérleggel lett bajnok, ezúttal pedig szintén vereség nélkül (13–0-s mérleggel) várja a 

ma esti elődöntőt – az összecsapásról beharangozót ide kattintva olvashat a bowl.hu-n! Az 

együttes pedig ezen a héten az egyik edzést annak szentelte, hogy támogassa őt egyik álma 

beteljesülésében. 

 

A Seminoles játékosai segítettek Poulinnak abban, hogy a félpályát jelentő 50 yardos vonalról 

a célterületre sétáljon, mindenki támogatta őt minden egyes lépésnél. Amikor elérte a 

gólvonalat, eljött az ünneplés ideje. 

 

Rohanó világunkban kifejezetten felemelő, amikor nem a folyamatos balhékkal és 

botrányokkal hívják fel magukra a figyelmet a sportolók, hanem ilyen szívmelengető 

történetekkel. 

 
video: http://www.nemzetisport.hu/sportszelep/a-sport-gyonyoru-oldala-celba-segitettek-a-

mozgasserult-szurkolot-video-2385413 

 
forrás: nemzetisport.hu 

 

 

Az Opera-szpot és a kerekesszékesek akciója volt tavaly a legkreatívabb 

 
Véget ért a karácsony előtti napokban indult szavazás, amely eldöntötte, hogy az olvasók 

szerint melyek voltak 2014 legjobb reklámjai és non-szpot kreatív megoldásai. Lássuk 

hát! 

 

 
Legjobb reklámok 

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_hu.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/bus-and-coach/index_hu.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/ship/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/hu/mobile.html
http://www.nemzetisport.hu/sportszelep/a-sport-gyonyoru-oldala-celba-segitettek-a-mozgasserult-szurkolot-video-2385413
http://www.nemzetisport.hu/sportszelep/a-sport-gyonyoru-oldala-celba-segitettek-a-mozgasserult-szurkolot-video-2385413


A tavaly megjelent, és általunk "shortlistre" rakott kilenc reklám (higgye el mindenki, hogy 

még ezt is csak kínkeservvel tudtuk összeállítani, a végeredményt nézve pedig az olvasók 

még sokkal szőrösszívűbbek voltak, mint mi) közül az általunk is a dobogó legfelső fokára 

várt, valóban gyönyörű Opera-szpot kapta a legmagasabb pontszámot, ezt a SINOSZ, 

valamint a Tesco reklámja követi (a hirdető neve után mindig az átlagpontszám következik). 

A munkákról bővebben a szavazásra felhívó cikkünkben számoltunk be. 

 

1. Opera - 8,06 

 

Ügynökség: Mátai és Végh Kreatív Műhely 

 
2. Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége - 7,44 

 

Ügynökség: Brand Avenue 

 

Gyártó partner: Post Edison 

 

Rendező: Spáh Dávid 

 
3. Tesco - 7,08 

 

Ügynökség: Hammer Advertising 

 

videok:  
http://www.kreativ.hu/reklam/cikk/az_opera_szpot_es_a_kerekesszekesek_akcioja_volt_taval

y_a_legkreativabb 

 
Legjobb kreatív megoldások 

Ebben a szekcióban sokkal szorosabb verseny volt, az első helyért és a 4-5-6. helyekért is 

nagyon szoros volt a verseny, és az átlagpontszámok is magasabbak voltak.  

 

1. Parkolókat szálltak meg a kerekes székesek - 8,65 

 

 

http://www.kreativ.hu/reklam/cikk/az_opera_szpot_es_a_kerekesszekesek_akcioja_volt_tavaly_a_legkreativabb
http://www.kreativ.hu/reklam/cikk/az_opera_szpot_es_a_kerekesszekesek_akcioja_volt_tavaly_a_legkreativabb


 

 
 

 
 
2. Gifszínház (Katona József Színház) - 8,60 

 

Ügynökség: Young & Rubicam 

 

 
 



 

3. Himbálózó zongora (Generali Biztosító) - 8,07 

 

Ügynökség: Tricky Communications 

 

 
4. Mobilmozi (a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című filmhez) - 7,94 

 

Ügynökség: Young & Rubicam 

 
5. Óriáscsúszda (Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.) - 7,57 

 

Ügynökség: MyAd Marketing 

 
videok:  

http://www.kreativ.hu/reklam/cikk/az_opera_szpot_es_a_kerekesszekesek_akcioja_volt_taval

y_a_legkreativabb 

 
forrás:   kreativ.hu 

 

 

Az elektromos kerekesszék közúti közlekedésének szabályait az autósok 

általában nem ismerik 

 
Székesfehérvár – Sok segítség és kérdés is felmerült a kerekesszékes gázolás kapcsán, 

amelyről nem rég adtunk hírt. Vajon a közlekedésben minek tekinthető a használója: 

járműnek vagy gyalogosnak? 

 

Sokakat megmozgatott Kő János esete, akiről korábban olvashattak. A férfi elektromos 

kerekesszékével akart átkelni a zebrán, melynek közepén elütötte egy pezsgő színű Peugeot 

307-es személyautó. Ezután a kocsi továbbhajtott, vezetőjét azóta is keresi a rendőrség. A 

szerencsétlenül járt férfi a kórházban tudta meg, hogy a széke használhatatlan lett. Többen is 

igyekeztek neki segíteni, s reméljük, hamarosan újból lesz mivel közlekednie. A 

„járgányával” kapcsolatosan egy olvasói kérdés, felvetés is érkezett: „gyakorlott autósként 

nincs ismeretem arról, hogy ezen típusú elektromos székekre milyen közlekedési szabályok 

vonatkoznak, hova is vannak sorolva, hiszen látom ezeket a járműveket közúton, járdán, 

belvárosban, parkokban...” 

 
 

http://www.kreativ.hu/reklam/cikk/az_opera_szpot_es_a_kerekesszekesek_akcioja_volt_tavaly_a_legkreativabb
http://www.kreativ.hu/reklam/cikk/az_opera_szpot_es_a_kerekesszekesek_akcioja_volt_tavaly_a_legkreativabb


A balesetes kerekes székes, akármennyit is tud a gépe, �gyalogosként� vett részt a 

forgalomban. Rokona, Tőke József, és felesége szeretné megjavíttatni a megrongálódott 

szerkezetet 

Olvasónk kérte, tisztázzuk, hogy ezek a gépjárművek milyen típusok tulajdonképpen, és 

milyen jogosítvány kell ahhoz, hogy a közúton közlekedjenek. Hiszen, mint írja, �ha 

leelőzünk, kikerülünk egy ilyen járművet, azt sem tudjuk, mikor sértünk szabályt.� 

Bár én úgy vélem, az olvasó nem az elektromos kerekesszékekre gondol, hanem a pici 

elektromos mopedekre, amelyeket valóban használnak az úton közlekedve és valóban roppant 

veszélyesnek tűnnek. Bár ebben az esetben azért hozzátenném: a szék tulajdonosa nem az 

úttesten közlekedett elektromos kerekesszékével, hanem a járdán, ahogyan ez a cikkben is 

benne van. Át akart kelni a zebrán, amelynek közepén ütötték el. 

Ennek ellenére megkérdeztük a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságot a 

kérdésben. Kelemenné Mészáros Erika rendőr őrnagy, a kapitányság sajtóosztályának 

munkatársa lapunknak elárulta: a kerekesszékkel közlekedő személy � amennyiben motoros 

kerekesszékkel közlekedik -, ha annak sebessége sík úton nem haladja meg az óránkénti 10 

kilométert, akkor gyalogosnak minősül. Ekkor a gyalogosra vonatkozó általános KRESZ 

szabályok az irányadóak a közlekedésére vonatkozóan. Ám, ha a kerekesszék sebessége 

meghaladja a 10 kilométer/órát, úgy az gépi meghajtású járműnek minősül. 

Ebben az esetben közlekedésére a járművekre vonatkozó általános KRESZ szabályok az 

irányadók. Vagyis, ha gyorsabban mozognak vele, �motornak�, ha lassan, akkor 

�gyalogosnak� kell tekinteni a közlekedésben, és a kerekesszék használójának is e szerint 

kell tekintenie magára. A rendőrség továbbá hangsúlyozta: általános alapszabály még a 

kerekesszékkel közlekedőkre vonatkozóan, hogy amennyiben nincs járda vagy leállósáv, ahol 

biztonsággal haladhatna, úgy köteles minden esetben a menetirány szerinti jobb oldalon 

közlekedni. 

  
forrás:  feol.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 
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http://www.meosz.hu/


 

 

 

 

 

                      A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 

 

 

Kisokos a rehabilitációs és a rokkantsági ellátásról 
 

A nyugdíjszerű ellátások körében bemutatott rehabilitációs ellátás és rokkantsági ellátás, mint 

a megváltozott munkaképességű személyek részére nyújtott pénzbeli ellátás valójában 

táppénzszerű ellátásnak minősül. 

A nyugdíjszerű ellátások között egyrészt úgy szerepelhet, hogy az ellátást a Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóság folyósítja, mint folyósítási feladatkörébe tartozó egyéb rendszeres pénzbeli 

ellátást, másrészt az ellátás a korábbi rokkantsági nyugdíjak, baleseti rokkantsági nyugdíjak 

helyébe lépett, így nem idegen a nyugellátástól.  

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXCI. törvény 2012. január 1-jétől lépett hatályba.  

 

A törvény értelmében 2012. január 1-jétől rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, 

rehabilitációs járadék, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók 

egészségkárosodási járadéka nem állapítható meg.  

Az új szabályozás a megváltozott munkaképességű személyek megmaradt, fejleszthető 

képességeire épülő foglalkoztatás központú rehabilitációjának, társadalmi reintegrációjának, 

foglalkoztatásának elősegítésére, továbbá a kieső jövedelem miatti keresetpótlás érdekében 

született.  

 

Jogosultsági feltételek  

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira az jogosult, akinek az egészségi 

állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb 

mértékű (a továbbiakban: megváltozott munkaképességű személy).  

 

További jogosultsági feltételek: a megváltozott munkaképességű személy  

 

a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át, vagy 10 éven belül 

legalább 2555 napon át, vagy 15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított volt,  

keresőtevékenységet sem belföldön, sem külföldön nem végez,  

rendszeres pénzellátásban nem részesül.  

Kedvezmények a jogosultsági feltételek körében  

 

Biztosításának tartamára tekintet nélkül jár a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátása annak,  

 



aki iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, és a kérelem 

benyújtását megelőzően 30 napnál hosszabb megszakítás nélkül biztosított volt, vagy  

aki 2011. december 31-én rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, 

rehabilitációs járadékban vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban 

részesült.  

A megváltozott munkaképességű személyek részére megállapítható ellátások  

 

A megváltozott munkaképességű személy rehabilitációs ellátásra, vagy rokkantsági ellátásra 

szerezhet jogosultságot.  

 

Rehabilitációs ellátás  

 

A megváltozott munkaképességű személy  

 

rehabilitációs ellátásra jogosult, ha rehabilitálható,  

rokkantsági ellátásra jogosult, ha a rehabilitációja nem javasolt, vagy ha rehabilitálható, de a 

kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő 

időtartam az 5 évet nem haladja meg.  

A rehabilitálhatóságról a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ún. komplex 

minősítésben nyilatkozik a következők szerint:  

 

rehabilitálható a megváltozott munkaképességű személy, és ennek során  

foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy  

tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, vagy  

rehabilitációja nem javasolt, ezen belül  

egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban 

egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt,  

egészségi állapota alapján tartós foglalkoztatási rehabilitációt igényel, azonban egyéb 

körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt,  

kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható, vagy  

egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes.  

Rehabilitációs ellátásként  

 

a megváltozott munkaképességű személy  

 

a rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében szükséges szolgáltatásokra, valamint  

pénzbeli ellátásra jogosult.  

A jogosultság időtartama  

 

A rehabilitációs ellátás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a 

kérelem benyújtásának napjától állapítható meg a rehabilitációhoz szükséges időtartamra, 

legfeljebb azonban 3 évre.  

 

Az ellátás az ellátott halála esetén a halál bekövetkezését követő hónap első napjával 

megszűnik.  

 

Szüneteltetés  

 



A rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását szüneteltetni kell, ha az ellátott 

keresőtevékenységet végez, közfoglalkoztatásban vesz részt, és heti munkaideje a húsz órát 

meghaladja, vagy keresőképtelen.  

 

Megszüntetés  

 

A rehabilitációs ellátást meg kell szüntetni, ha a rehabilitációs ellátásban részesülő  

 

kérte,  

ellátásának időtartama eltelt,  

más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel 

folyósított táppénzt, baleseti táppénzt,  

egészségi állapotában olyan tartós rosszabbodás következett be, amely a rehabilitációt 

lehetetlenné teszi,  

egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján már nem minősül 

megváltozott munkaképességű személynek,  

az együttműködési, értesítési vagy a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségét neki 

felróható okból nem teljesíti,  

a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működött együtt, vagy  

foglalkoztatására a foglalkoztatására irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges 

jognyilatkozat hiányában került sor.  

Rokkantsági ellátás  

 

A rokkantsági ellátásra jogosult személy, azaz akinek rehabilitációja nem javasolt, vagy 

rehabilitálható, de életkora miatt rokkantsági ellátásra jogosult, rokkantsági ellátásra a 

jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának 

napját megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg.  

 

Megszüntetés  

 

A rokkantsági ellátást meg kell szüntetni, ha az ellátásban részesülő  

 

kérte,  

más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel 

folyósított táppénzt, baleseti táppénzt,  

egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján a jogosultsági 

feltételek már nem állnak fenn,  

keresőtevékenységet folytat és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a 

minimálbér 150 százalékát,  

foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges 

jognyilatkozat hiányában került sor,  

az értesítési kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, vagy  

a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt.  

Bejelentési kötelezettség  

 

A bejelentés most is az ellátásban részesülők feladata.  

 

Mind a rehabilitációs ellátásban, mind a rokkantsági ellátásban részesülő személy tizenöt 

napon belül köteles bejelenteni, ha személyével kapcsolatban az ellátást érintő változás 

következett be.  



 

 

 

Azaz, ha a rehabilitációs ellátásban részesülő  

 

egészségi állapotában tartós javulás vagy rosszabbodás következett be,  

keresőtevékenységet folytat, vagy  

keresőtevékenysége megszűnt,  

illetve a rokkantsági ellátásban részesülő  

keresőtevékenységet folytat és a jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a 

minimálbér 150 százalékát. (A bejelentéssel egyidejűleg haladéktalanul igazolnia kell 

jövedelmének, keresetének összegét.)  

Igénybejelentés  

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásait a lakó- vagy tartózkodási hely szerint 

illetékes megyei, fővárosi kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szerveinél az erre 

rendszeresített nyomtatványon, vagy elektronikus űrlapon lehet kérelmezni. Az eljárás 

költség- és illetékmentes. 
 
 forrás:  Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 
  
 
 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Rehabilitációs tanácsadó és mentor (Budapest) 
 

Jelige: "MERE" 

 

Az Addetur Alapítvány munkatársat keres rehabilitációs tanácsadó és mentor munkakörre. Az 

állás részmunkaidős (heti 25 óra), határozatlan munkaszerződéssel tölthető be 3 hónap 

próbaidővel.  

 

A munkavégzés helye: MEREK, 1022 Budapest, Marczibányi tér 3.  

 

Az állás azonnal betölthető.  

 

Főbb feladatok:  

 

�rehabilitációs foglalkoztatási feladatok szervezése,  

�éves szakmai program elkészítése és a megvalósítás nyomonkövetése,  

�megváltozott munkaképességű dolgozók személyes pályatervének elkészítése, és 

megvalósításának elősegítése,  

�rendszeres tájékoztatás, kapcsolattartás a megváltozott munkaképességű munkavállalókkal, 

fogadóórák lebonyolítása,  

�kapcsolattartás szakmai támogató szervezetekkel és magánszemélyekkel,  

�kapcsolattartás a szakmai szakigazgatási szervekkel,  

�rendszeres naprakész adatszolgáltatás a jogszabályban előírtaknak megfelelően,  

�közreműködés szociális tevékenységek szervezésében és lebonyolításában.  

 



Elvárások:  

 

�felsőfokú humán (szociális, pedagógiai, HR, egészségügyi,…)végzettség,  

�legalább 3 éves szakmai tapasztalat MMK foglalkoztatás területén,  

�MS Office szoftverek (Word, Excel, Outlook, internet) készségszintű használata,  

�online pályázat és adatbázis-kezelés, dokumentumfeltöltés,  

�precíz, megbízható, felelősségteljes, önálló munkavégzés,  

�jó együttműködési készség.  

 

Előnyt jelent:  

 

�megváltozott munkaképesség,  

�elfogadó, nyitott személyiség,  

�kreatív megoldókészség,  

�munkatapasztalat az online adatbázis-kezelés területén.  

 

A munkáltató biztosítja:  

 

�stabil, állandó fizetés,  

�jó munkacsapat,  

�speciális rekreációs lehetőség.  

 

A pályázótól magyar nyelvű, Europass formátumú önéletrajzot és motivációs levelet is 

várunk.  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet „MERE” 

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/

