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                                 A sajtóban megjelent információk 
-- MÉDIA HÍREK --- 

 

 

Nincs jó hírünk a rokkantak számára 

 
Nyugdíjasnak számít a rokkantsági ellátásban részesülő, ezért ha munkaviszonyát 

megszüntetik nem kaphat végkielégítést – írja az Adózóna. 

 

A nyugdíjas munkavállalók egyik csoportja esetén a jogosultsági feltételek bekövetkezése 

alapozza meg a nyugdíjasnak minősülést, a másik esetben pedig valamilyen nyugellátás, így 

például a rokkantsági ellátás tényleges igénybevétele - közölte Hajdu-Dudás Mária 

munkajogász.                     

A munka törvénykönyve szerint nyugdíjas munkavállaló, aki 

 

- az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel 

rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság) 

- az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül, 

 

- a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 

kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) 

részesül, 

- egyházi jogi személytől egyházi, felekezeti nyugdíjban részesül, 

 

- öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, 

 

- növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, vagy 

 

- rokkantsági ellátásban részesül. 

 

Nem kell végkielégítést fizetni 

Azaz a törvény szerint az a munkavállaló, aki rokkantsági ellátásban részesül, nyugdíjasnak 

minősül, így esetében alkalmazni kell az Mt. nyugdíjasokra vonatkozó rendelkezéseit. 

 

Kedvezőtlen szabály a rokkantsági ellátásban részesülők számára az is, hogy a munkáltató 

nem köteles indokolni a határozatlan tartamú munkaviszony felmondással történő 

megszüntetését, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül - írja az Adózóna. 

 

Egy másik jogszabály kimondja azt is, hogy nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha a 

felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában 

nyugdíjasnak minősül. 

 
forrás: origo.hu 

 



Altatásban ellátott fogyatékosok 

 
Hat speciálisan felszerelt, a gyermekek és felnőttek ellátására is alkalmas fogászati 

központ működik Magyarországon 

 

Nagy segítséget jelent az értelmi fogyatékos, illetve halmozottan fogyatékos embereket is 

fogadó, OEP által finanszírozott speciális fogászati centrumok működése, ahol olyan 

elkötelezett szakemberek dolgoznak, akik tudják, miként kell viselkedni a fogyatékos 

emberekkel. A hozzátartozók eddig csak sok utánajárással tudták megoldani – ha 

egyáltalán sikerült – családtagjuk szakszerű ellátását, ami évtizedeken át többnyire a 

fogeltávolítást jelentette.  

 
Elismerően nyilatkoznak a közelmúltban létrejött, OEP által finanszírozott speciális fogászati 

centrumokról az értelmi fogyatékos emberek és a gondjukat viselők – tudta meg a Magyar 

Hírlap. Jelenleg hat ilyen, különleges igényeknek megfelelő, speciálisan felszerelt, fogyatékos 

gyermekek és felnőttek ellátására is alkalmas fogászati központ működik Magyarországon. 

Három vidéken – Pécsen, Debrecenben és Szegeden, illetve további három Budapesten: a 

Heim Pál-kórházban, a Bethesda Gyermekkórházban és a SOTE Arc-, Állcsont-, 

Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján. A centrumokat kétszázmillió forintból hozták létre, és 

évente háromszázmillió forint állami támogatással működnek. 

 

A súlyos értelmi fogyatékos emberek számára a fogorvosi ellátás sokáig csak a fogeltávolítást 

jelentette, mert a beavatkozásokat csak altatásban lehet elvégezni. A Down Alapítvány adatai 

szerint körülbelül tizenhatezer, együttműködésre és az ellátással járó stressz elviselésére nem 

képes emberről van szó, négyezren közülük Budapesten élnek. 

 

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségéhez 

érkezett (ÉFOÉSZ) visszajelzések szerint a centrumok jól felszereltek és felkészültek a súlyos 

fogyatékossággal élők fogadására is. Megnyitásuk nagy segítséget jelentett az érintetteknek, 

családjaiknak, az őket ellátó bentlakásos otthonok dolgozóinak. 

 

A Baranya megyei ÉFOÉSZ tájékoztatása szerint a pécsi klinika nemcsak a megyéből, hanem 

a dél-dunántúli régiókból is fogad pácienseket. Korszerű, jól felszerelt intézményről van szó, 

orvosait dicsérik. Jelenleg nagy számban látnak el – altatásban is – értelmi és egyéb 

fogyatékossággal élő embereket, arányuk eléri a húsz százalékot. A térségben több 

magánorvos is foglalkozik értelmi fogyatékos gyermekek és fiatalok fogászati kezelésével. A 

debreceni klinikának sajnos még nem terjedt el a híre az érintett családok körében, a helyi 

érdekvédők szerint kevés a reklám, az információ róla. Aki mégis ismeri, az dicséri az ellátás 

minőségét és az orvosok hozzáállását. 

 

Korábban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyházán is volt, de már bezárták 

szájsebészetet, ahol ellátták az értelmi fogyatékossággal élőket. A távolság komoly gondot 

jelent, mert a megyében nincs lehetőség fogászati ellátásukra. Győrben sincs speciális 

fogászati centrum, Mosonmagyaróváron viszont működik egy fogászati klinika kifejezetten 

fogyatékos emberek részére. Ezt a klinikát a Rotary Club támogatja, az ellátás ingyenes, az 

érdeklődés pedig olyan nagy, hogy a betegek várólistára kerülnek. 

 

Veszprém megyében nincs értelmi fogyatékossággal élők számára felszerelt fogászati 

centrum, aki teheti, ismerőshöz, magánorvoshoz megy, másokat a szájsebészeten látnak el. 

Sokan Budapestre, a Bethesda Gyermekkórházba utaznak, az általános vélemény az, hogy ott 



jó és szakszerű az ellátás, és az orvosok nagyon segítőkészek. A SOTE-n működő speciális 

klinikáról még nem érkezett visszajelzés az ÉFOÉSZ-hez, de a Down Alapítvány közleménye 

szerint várják az ország bármely részéről érkező értelmi és halmozottan fogyatékos 

embereket, azokat, akiknél csak altatásban lehet fogászati beavatkozást végezni. 

 

A ÉFOÉSZ tagszervezeteinek tapasztalataiból kiderült az is, hogy az elmúlt három évben 

érezhetően javult a fogorvosok hozzáállása. Úgy vélték, minden megyeszékhelyen szükség 

lenne egy ilyen speciális fogászati centrumra, illetve megelőző fogászati szűrésekre is. Ezek 

főként a kistelepüléseken élőknek jelentenének nagy segítségét, de a későbbi komoly bajok 

megelőzése érdekében jó lenne hasonlókat szervezni az értelmi fogyatékosok 

napköziotthonaiban és bentlakásos intézményeiben is 

 
forrás: magyarhirlap.hu 

 

 

 

PARAMORFÓZIS – FOGYATÉKKAL ÉLŐK ELŐADÁSAI A TRAFÓBAN 

 

 
Az ArtMan Mozgásterápiás Művészeti Közhasznú Egyesülethez tartozó Tánceánia 

Együttes március 11-én 3 előadást mutat be a Közös ügy! sorozat keretében a Trafóban. 

 

Az egyesületről: 

  

Az ArtMan Egyesület 15 éve dolgozik súlyosan fogyatékos emberekkel, akiket mozgás- és 

táncterápiás módszerekkel segítenek hozzá a teljesebb élethez. A Trafóban az egyesülethez 

tartozó Tánceánia Együttesnehezen vagy nem beszélő és mozgó tagjai három produkcióban 

bontakoztatják ki kreativitásukat táncosok segítségével. Látássérültek, értelmi akadályozottak, 

autizmussal élők is csatlakoztak hozzájuk, akik szintén kreatívan vettek részt az alkotásban. 

Improvizálnak, táncolnak, előadnak: megmutatják a közösség erejét és az akaraterő hatalmát. 

  

Az ArtMan Egyesület szakemberei egyedülálló eredményeket értek el abban, hogy a mozgás- 

és táncterápia, valamint az előadóművészet legmodernebb irányzatainak gyakorlatait 

fogyatékosok számára adaptálják. A közös munka során a sérült és nem sérült tagok 

egyenrangú partnerekként hoznak létre kortárs táncszínházi produkciókat. 

  

Mindezeken túl Magyarországon eddig ismeretlen mozgásfejlődési iskolák tapasztalatait is 

beépítik segítő eszköztárukba. A közönség a jegyvásárlással közvetlenül támogatja az 

egyesület munkáját, mivel a teljes jegybevételt ők kapják, sőt, támogatói jegy váltására is 

lehetőséget biztosít a Trafó. 

  

Bóta Ildikó egyesületvezető az előadásokról: 

  

„Az előadás és a próbafolyamat lehetőséget ad a szinte dogmává merevedett előítéletek, 

tévhitek és sztereotípiák megbontására. A testtudati technikákon és improvizáción alapuló 

kortárs táncszínház fogyatékos művészei jelenlétükkel újratanítják, hogyan használjuk 

elfelejtett képességünket, az önreflexión alapuló, belülről fakadó átalakulást.” (Bóta Ildikó) 



  
Tóth Károly és Gyulavári Ági (forrás Trafó) 

l. KÉTség (15’) 

  

Ha az egység felbomlik, kétségünk megmozdít. 

Egymás sérülékenységében tükröződve saját magunkat fogadjuk el. 

A harmonikus egység felbomlása után magányunk megélése megrázkódtató, de lehetőséget ad 

arra, hogy saját utunkat járva felemelkedjünk és fejlődjünk.  Eközben minden új, változást 

rejtő kapcsolat újra és újra felfedi elemi mintázatainkat. 

Vajon sérülékenységünk megélése hogyan változik közben? Akadályoz, vagy támogat, 

szárnyat ad vagy megkötöz minket? 

  

A téma egy sérült és egy ép táncos kettős összehangolódásán keresztül bontakozik ki. 

  

Rendezés, koreográfia: Gyulavári Ági 

Előadók: Tóth Károly, Gyulavári Ági 

Zene: Sperling Andor 

Kosztüm: Csorba Kriszta 

Fény: Dézsi Kata 

  

ll. Begurul(ok), avagy... (20’) 

  

Táncunk közelséggel és távolsággal, pillanatnyi kapcsolódásainkkal, valamint megtalált belső 

rezdüléseink láthatóvá tételével foglalkozik. 

Felvetéseink az érzelmek, kapcsolatok szabad, “térbe szakadt” asszociációi: be-indulás, 

kinyílás, az érzelmek vezetése és kiadása, a visszafojtottság, és a testben gyülemlő 

feszültségek áramoltatása… 

  

Mindenkori testi és lelki állapotaink kifejeződése, táncban való megjelenése. 

  

Koreográfia, rendezés: Gál Eszter, Farkas Dorka 



Résztvevők:  Ádok Marietta, Bruckner Csaba, Eötvös Judit, Eszes Dávid, Farkas Dorka, 

Fehér Richárd, Földvári Eszter, Gál Eszter, Gribunov Anton, Kalácska Levente, Kálmán 

Ferenc, Mészöly Andrea, Tóth Károly 

Zene: Rubik Ernő Zoltán 

Fény: Dézsi Kata 

  

 
Begurul(ok), avagy.. (forrás: Trafó) 

  

lll.  Mandala (30’) 

  

A színpad közepén nyugalmi, pihenő tér van. Innen kerülnek játékba a szereplők és ide 

vonulnak ki a következő jelenésig. A nyugalmi tér jelkép: megjeleníti egyéni és közösségi 

középpontunkat, mint egyensúlyozási lehetőséget. Minden ember alapvető joga, hogy éljen 

ezzel a lehetőséggel, visszavonuljon a középpontba. A középpont körül zajlik az akció, a fő 

táncok itt történnek. Ez az Élet szimbóluma is, ahol a nehézségek hozta akadályokat le lehet 

győzni: itt bomlanak ki az élettémák. 

  

Kulturális és szociális közegtől, tehetségtől és készségtől függetlenül az emberi testbe 

költözött léleknek az életben való kibontakozáshoz kiindulási és visszatérési pontot jelent: a 

központja. 

  

A darab folyamán a szereplők megkísérlik átlátszóvá tenni ezt az intim területet. Eközben 

pedig megmutatják: lehetünk vakok, siketek, bénák és nyomorultak, a testbe születésünk 

elegendő és biztos alapot ad ahhoz, hogy kivirágoztassuk a lelkünket. 

  

Koreográfia, rendezés: Bóta lldikó 

Koncepció, ötlet: Csillagvirág: Lélekcsillámok című könyve felhasználásával: Bóta lldikó 

Előadók: Barkó Tamás, Farkas Dorka, Gál Eszter, Gyulavári Ági, Jez Mónika, Jobbágy 

Bernadett, Kovács Gergely, Kovács Margit, Lukácsy Zsófia, Mészöly Andrea, Molnár 

Ciprián, Moizes József, Potoczky Gábor, Regényi Enikő 

Zene: Rubik Ernő Zoltán 

Fény: Dézsi Kata 

 
forrás: szinhaz.hu 



 

 

Ingyenes ECDL tananyag-csomag látássérültek részére 

 
Az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány (INFOALAP) honlapján már elérhető 

és ingyenesen letölthető az új ECDL Select Start vizsga mind a négy moduljának 

billentyűzetközpontú, kifejezetten a vak és aliglátó emberek számára kidolgozott 

tananyag-csomagja. Az új vizsga a következő négy témakört foglalja magába: 

számítógépes alapismeretek, online alapismeretek, szövegszerkesztés, táblázatkezelés. 

 

Az alapítvány sokéves oktatási tapasztalattal rendelkező informatikaoktatói által összeállított 

tananyag maximálisan megfelel a legújabb vizsgakövetelményeknek. Egy könnyen kezelhető, 

logikus felépítésű, a vak és gyengénlátó emberek számítógép-használói szokásait figyelembe 

vevő, gyakorlatközpontú oktatóanyagot kaphat kézhez minden vizsgára készülő látássérült 

ember. A tananyag a látássérült felhasználók által leginkább kedvelt nagybetűs, mp3 és Daisy 

formátumokban érhető el. 

 

Az alapítvány bízik abban, hogy e tananyagsorozat megjelentetésével új utat nyitott mindazok 

számára, akik vak vagy gyengénlátó emberként szeretnék elsajátítani a legkorszerűbb 

informatikai alapismereteket, hogy munkát vállalhassanak, tanuljanak, vagy egyszerűen 

információkhoz juthassanak az internetről. Segíteni szeretné azokat az informatikaoktatókat 

is, akik egy világos, felhasználóbarát, minden korosztály számára hasznosítható tananyagot 

keresnek látássérült diákjaik számára. 

 

A jövőben az alapítvány további tananyagok elkészítését és kiadását is tervezi, illetve jelenleg 

a kiadott oktatóanyagokhoz kapcsolódó tanfolyamok indítását készíti elő. 

 

A tananyag-csomag az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány weboldaláról tölthető le, 

kiadását a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. támogatta. 

 

Az alapítvány igény esetén DVD-n is szívesen eljuttatja a tananyagot az ezt igénylők részére. 

Az érdeklődők kéréseit a helpdesk@infoalap.hu e-mail címen várják. 

 
forrás: hirek.prim.hu 

 

 

Élmény a jégpályán: a fizetség egy mosoly 

 
Kerekes székes, mozgássérült gyermekek és fiatalok vették birtokba a kaposvári 

Jégcsarnokot. A Lárifári alapítvány szerzett felejthetetlen élményt nekik. A nehéz 

élethelyzetben lévő gyerekeket és családjukat támogatják élményterápiás programokkal, 

foglalkozásokkal. 

 
Tök szuper! – nevetett Julcsi, miután korcsolyás segítőjevégigtolta kerekes székét a 

jégpályán.  

– Megyünk még egy kört?  

– Igen, még többet is! – felelt a lány, aki súlyosan mozgássérült, mert születésekor 

oxigénhiányos állapotba került. 

 

http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/jegre-viszi-a-larifari-a-serult-gyerekeket-es-felnotteket-598406


Lergel Fruzsina a kezdetek óta önkéntes az alapítványnál. – Amikor létrejött az alapítvány, 

azonnal szerettem volna részt venni benne, tenni másokért, gyerekekért is és felnőttekért is – 

mondta a 19 éves lány. – Ez jó érzést kelt bennem. Élményekkel gazdagítjuk a beteg és sérült 

emberek életét. Fizetségként mosolyokat kapunk, kedvességet, és azt, hogy láthatjuk, akik 

nehéz helyzetben vannak, egy-egy pillanatra el tudják magukat engedni, és megfeledkeznek 

arról, milyen nehéz a sorsuk. 

A fizetség egy mosoly 

  

Neki és a gondozottaknak a nyári balatoni vitorlázás volt a legnagyobb élmény, mert amikor 

átnézett egy másik hajóra, azt látta, hogy mindenki mosolyog.  

– Pont ugyanolyan emberek, mint mi, és ez a kezdeményezés arról szól, hogy mindenkivel 

egyenlően bánjunk – tette hozzá. – Senki sem azzal foglalkozik, mi lesz holnap, megélik a 

pillanatot, és ez mindenkinek nagyon jó érzés. 

Tanul és dolgozik, de ezért a munkáért sohasem fogadna el pénzt, így tervei szerint még 

sokáig marad önkéntes segítő. 

 

A jégpályás foglalkozással meg akarták mozgatni a mozgássérült gyerekeket, hogy 

feltöltődjenek, és a korcsolyás száguldás kicsit a szabadságot testesítse meg a számukra. Az 

idén hangsúlyt helyeztek arra is, hogy ép emberekkel találkozzanak, mert minden pillantás, 

amit a mozgássérült gyerekekre vetnek, az törődés nekik, ha pedig együtt csúszkálhatnak az 

épekkel, az azt sugallja, hogy egyenrangú partnerek. Ezt erősítette meg a kerekes székes 

Gyöngyösi Bence is. 

– A földszinten lakom, az utolsó szobában a Napsugár Lakóotthonban – mondta a 27 éves 

fiatalember. – Szeretném, ha  nekem drukkolnának, hogy megelőzzek mindenkit a jégpályán... 

 

A Lárifári alapítvány szervezte a programot 

 

Többfajta célcsoportja van a Lárifári alapítványnak: mozgáskorlátozott, Down-szindrómás 

gyermekek és családjuk, transzplantált, vagy daganatos betegségből gyógyuló gyermekek és 

családjuk, illetve a hátrányos helyzetű, állami gondozott gyermekek. 

Ezt az élet hozta így, nem válogattak, mondta Hosszú Adrienn, az alapítvány elnöke és 

ötletgazdája. 

 

– Van egy nyolc éves kisfiam, ő daganatos betegségből gyógyul. A vele közösen megéltek 

tereltek erre az útra. Amin a szülő ilyenkor keresztülmegy, azt én pokoljárásnak hívom: a 

http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/elmeny-a-leleknek-lehetseges-a-lehetetlen-583108


kétségbeesés, a félelem után juthat el valaki odáig, hogy segítsen másoknak, a gyermeke 

sorstársainak – mondta el történetét. 

 

 
 

 
forrás: sonline.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 
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                  A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 
 

 

 Ritka betegségekkel a mindennapokban 
 
  

A világnap központi témái az idén a ritka betegséggel élők és családjaik mindennapi 

küzdelmei voltak. 

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövetsége (RIROSZ) március 1-

jén rendezte meg a ritka betegségek világnapi eseményét a Semmelweis Egyetemmel közösen 

és a RIROSZ 45 tagszervezetével karöltve - tájékoztattak a szervezők.  

 

 
 

 

Európában és Észak-Amerikában több mint 6000 különböző ritka betegség több mint 60 

millió embert érint, és további milliókat a világ többi részén. Vannak olyan betegek, akik 

számára hozzáférhetőek a terápiás lehetőségek, mások számára viszont nincs elérhető kezelés. 

Némely betegek viszonylag önállóak, mások ellátása azonban intenzív fizikai asszisztenciát és 

felszerelést igényel. Az elsődleges gondozást a ritka betegséggel élő gyermekek és felnőttek 

esetében a családtagok látják el.  

 

A legtöbb esetben a ritka betegség a helyes kezelés megtalálása esetén sem gyógyítható, de a 

képességek javíthatóak és a beteg állapota lényegesen javítható. A ritka betegek állapotuk és 

az információhiány miatt hátrányos helyzetben vannak, gyakran negatív megkülönböztetésben 

részesülnek szinte az élet minden területén.  

 

Hazánkban bár egyes ritka betegségek gyakorisága eltérő, összességében legalább 600.000 

főre becsülhetjük a ritka betegségben szenvedők számát (ritka betegségnek minősül, aminek 

az előfordulási aránya kisebb, mint 2000 főből 1 érintett). A ritka betegek hozzátartozóit, 

családtagjait tekintve az érintettek száma ennek többszörösére tehető. Kevésbé ismert, hogy a 

ritka betegségben szenvedők 75 százaléka gyermek, akiknek 30 százaléka meghal, mielőtt 

megérné az 5 éves kort!  

 



A betegek, a családtagjaik, a témában érintett egészségügyi szakértők, kutatók, 

gyógyszercégek és döntéshozók a betegségek ritkasága miatt gyakran kirekesztve érezhetik 

magukat és több szempontból is segítséget igényelnek. A ritka betegségek világnapjának célja 

ezért az összefogás, és emlékeztetni a ritka betegséggel élőket valamint a többi érintettet arra, 

hogy nincsenek egyedül. Az idei világnap tehát az összefogás lehetőségeinek keresésére 

bátorított a ritka betegséggel élő emberek ellátási, gondozási szükségleteinek biztosítása 

érdekében.  

 

Jelenleg számos ritka betegséggel élő személy számára nehézséget jelent a jó minőségű 

ellátáshoz és szolgáltatáshoz történő hozzáférés. Sok esetben akkor is gond ez, ha már létezik 

megfelelő szolgáltatás, mivel a tünetegyüttesek ritkaságából és az egészségügyi rendszer 

jelenlegi állapotából adódóan az egészségügyi dolgozók gyakran semmilyen információval 

sem rendelkeznek ahhoz, hogy megtalálják az optimális „betegutakat", és eljuttassák a beteget 

a megfelelő szakértőhöz.  

 

Mindemellett sokszor a legkisebb váratlan és kellően át nem gondolt változás is súlyos 

problémákhoz vezethet. A magyar egészségügy jelenleg is folyó átalakítása során felmerült, 

hogy az Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI) összevonása okán megszűnhet a 

Molekuláris Genetikai és Diagnosztikai Osztály. Ez ugyan a sok száz hazai egészségügyi 

intézmény közül egyetlen intézmény egyetlen részlege, de amennyiben ez az osztály utód 

nélkül megszűnne, bizonyos izombetegségekben, az országban egyedüli laboratóriumként 

nyújtott genetikai diagnosztikai tevékenységek hosszú időre felfüggesztődnek, a betegek, 

gyermeket váró anyák ellátás nélkül maradnának.  

 

A legfrissebb információk szerint végül ez a probléma megoldódni látszik, azonban ez az eset 

is jól mutatja, hogy mennyire kiszolgáltatott helyzetben vannak a ritka betegségben érintettek.  

 

A világnap további célja az is, hogy rámutasson, mely területeken kell és lehet előrelépni 

ahhoz, hogy a ritka betegek helyzete javuljon. 

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

  

 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

 

Egy Hídon Szállunk - Összefogás a fogyatékkal élő Művészekért 
 

Jótékonysági rendezvény fogyatékossággal élő művészekkel és nem fogyatékossággal élő 

művészekkel a Csili Művelődési Központban 2015. 05. 03-án, 11 órától! 

További részletek a rendezvény Facebook oldalán! 

 

Megrendezés dátuma: 2015 május 3. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 



 

 -MUNKAAJÁNLATOK- 

 

HR Adminisztrációs referens (Pécs) 

 
Jelige: "HR" 

Az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. pécsi HR csapatába keresünk új munkatársat határozott 

időre:  

 

Feladatok:  

Munkaerő mozgással/változással, ki/beléptetéssel kapcsolatos teljes körű HR adminisztráció 

és ügyintézés  

Munkaviszonnyal kapcsolatos igazolások kiállítása  

Béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos ügyintézés  

Juttatási elemek nyilvántartása a SAP-HR rendszerben  

Fizetési előleg ügyintézése  

Munkába járás költségtérítésének ügyintézése  

Egyéb szabályzat/megállapodás alapján biztosított juttatások ügyintézése  

Kedvezményes villamos energia vételezés ügyintézése, kapcsolattartás külső partnerekkel  

Ügyféligények kezelése, dokumentálása  

Belső ellenőrzési kontrollok működtetése  

Rendszeres és ad-hoc adatszolgáltatás  

Együttműködés a HR TOM szervezet szereplőivel a kialakított folyamatok mentén  

 

Elvárások:  

Középfokú végzettség, felsőfokú végzettség előnyt jelent  

MS Office felhasználói szintű használata  

Magas fokú teljesítmény menedzsment  

Precíz munkavégzés  

Erős belső hajtóerő  

Legalább egy év szakmai tapasztalat és egyes SAP modulok használata előnyt jelent  

Középfokú angol nyelvtudás előnyt jelent  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "HR" 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! 

 

 

Jelentkezési határidő: 2015 május 2. 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

