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Palota Munkapróba Központ megnyitása 

 
Palota Munkapróba Központ megnyitása  

   

2015. április 22-én kerül sor a Bp. XV. kerületi Önkormányzat és a PALOTA-15 Nonprofit 

Kft. szervezésében a Palota Munkapróba Központ programnyitó rendezvényére melynek 

díszvendége lesz Czibere Károly a szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős 

államtitkár.  

   

A központ létrehozásának legfőbb célja olyan álláskereső megváltozott munkaképességű 

személyek betanítása, munkaszocializálása, felzárkózásának elősegítése és munkába állítása, 

akik hátrányos helyzetükből adódóan nem, vagy csak nehezen tudnak elhelyezkedni a nyílt 

munkaerőpiacon. A központ létrehozása révén a fent nevezett álláskereső személyek 

lehetőséget kapnak arra, hogy különböző munkakörökben, konkrét munkatevékenységet 

végezve megismerjék és reálisan megítéljék saját képességeiket, készségeiket, munkához való 

attitűdjüket és ennek következtében növeljék önértékelésüket, valamint elhelyezkedési 

esélyeiket a nyílt munkaerőpiacon.  

Fontos cél továbbá, hogy a munkaerőpiacon találkoztassuk a keresletet a kínálattal.  Rengeteg 

álláskereső van, akik a fent nevezett munkaszocializációs tevékenységek következtében 

alkalmassá válhatnak arra, hogy a nyílt munkaerőpiacon foglalkoztathatóak legyenek, 

ugyanakkor egyre több munkáltató ismeri fel, hogy a megváltozott munkaképességű 

személyek képesek valódi értéket teremtő munka végzésére.  

A projekt közvetlen célcsoportja a tartósan munkanélküli, inaktív, megváltozott 

munkaképességű személyek köréből kerül ki.    

Közvetett célcsoportunk elsősorban azok az elsődleges munkaerő-piacon tevékenykedő 

munkáltatók, akik eljutottak a társadalmi felelősségvállalás azon szintjére, hogy készek 

befogadó munkáltatóként megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására, de 

nincsenek meg a megfelelő eszközeik, szakmai hátterük a fent nevezett álláskeresők 

integrálására.  

A Palota Munkapróba Központ által nyújtott szolgáltatások főbb folyamatelemei:  

-          leendő nyílt munkaerő-piaci szereplők felkutatása, kiválasztása,  

-          munkapróbába bevonni kívánt 100 fő toborzása, kiválasztása,  

-          munkavállalók fejlesztő, felkészítő foglalkoztatása a munkapróba központ 

közreműködésével,  

-          munkavállalók belső képzése, fejlődésük monitorozása,  

-          nyílt piaci munkáltatók felkészítése, érzékenyítése, meglévő munkavállalóinak 

felkészítése az integrált foglalkoztatás sikeres megvalósítása érdekében,  

-          munkavállalók kihelyezése a nyílt munkaerőpiacra,  

   



Az új tevékenység tervezése során törekedtünk arra, hogy minden eleme illeszkedjen 

tulajdonosunk deklarált terveibe és céljaiba, a Kormány esélyteremtő programjába, illetve az 

Európai Unió 2014-2020 közti programjába.                     

                   
forrás: onkormanyzat.mti.hu 

 

 

0,5 százalékos nyugdíjemelés: kire vonatkozik? 

 
Kaphat-e keresőtevékenysége után 0,5 százalékos nyugdíjemelést a korábban 

rokkantnyugdíjban részesülő személy? Olvasói kérdésre Winkler Róbert 

nyugdíjszakértőnk válaszolt. 

 

A kérdező a következők iránt érdeklődött: „A 0,5 százalékos nyugdíjemelés kérdésében saját 

jogú nyugdíjnak számít-e a (2011. 12. 31-éig létezett) rokkantnyugdíj? Tehát ennek az 

emelése is kérelmezhető-e a befizetett járulék okán?” 

 

Winkler Róbert mindenekelőtt arra hívta fel a kérdező figyelmét, hogy a megkeresésében 

említett 0,5 százalékos nyugdíjnövelés kizárólag a saját jogú nyugellátás mellett folytatott 

keresőtevékenységből származó nyugdíjjárulék alapot képező keresetek után állapítható meg. 

 

A 2012. január 1-jét megelőzően megállapított és folyósított rokkantsági nyugellátás saját 

jogú nyugellátásnak minősült, ugyanakkor ezt a rokkantsági nyugellátást 2012. január 1-jétől 

kezdődően – az adott személy életkorától, illetve az egészségkárosodása mértékétől függően –

, már öregségi nyugdíjként, illetve rehabilitációs ellátásként, vagy rokkantsági ellátásként 

(megváltozott munkaképességű ellátásként) folyósították. 

 

Ha az adott személy a 2011. december 31-éig folyósított rokkantsági nyugellátása mellett 

keresőtevékenységet is folytatott, és az alapján nyugdíjnövelésre jogosultságot szerzett, ezt a 

jogát a megváltozott munkaképességű személyek ellátása – rehabilitációs, vagy rokkantsági 

ellátás – esetén is érvényesítheti, azaz kérheti ezen ellátások 0,5 százalékkal történő növelését. 

 

Szakértőnk tájékoztatta továbbá a kérdezőt arról, hogy mivel a rehabilitációs, rokkantsági 

ellátás nem minősül saját jogú nyugellátásnak, az ezen ellátások folyósításával egyidejűleg 

fennálló biztosítási jogviszonyai alapján nem növelésre szerez jogosultságot az adott személy, 

hanem nyugdíjjogosultságnál figyelembe vehető szolgálati időt szerezhet majd. 

 
forrás: adozona.hu 

 

 

 

Rendkívüli fotóval kaphat útlevelet egy fogyatékkal élő holland nő – fotó 

 
Végre saját útlevéllel büszkélkedhet nemsokára egy fogyatékkal élő, 36 éves nő 

Hollandiában. Első hallásra ez nem tűnik nagy teljesítménynek, pedig mégis az: több 

hónapba telt elintézni, hogy megkaphassa az okmányt. A hatóságok mindig visszadobták 

ugyanis Wendy de Wit fotóját, amit az útlevélkérelemhez csatoltak. Megható történet. 

 

 



A Dordrechtben élő Wendy halmozottan fogyatékos. Nagyon szomorú volt, amikor a 

hatóságok korábban nem fogadták el a fényképét, és emiatt nem kaphatott útlevelet – írják az 

RTL Nieuws oldalán. 

 

Hiába költöttek sok pénzt fotókra, egyik sem felelt meg, mert Wendy nem tudta rendesen 

zárva tartani a száját fényképezéskor. Nem értette, hogy miért nem tetszenek a 

hivatalnokoknak azok a képek, amelyeken mosolyog – mesélte az édesapja. 

 

 
 
Frans de Wit egy tévéműsorban mesélte el a történetüket. Ott figyelt fel rájuk Guido Bindels, 

aki korábban könyvet írt fogyatékkal élő lányáról. „Könnyes lett a szemem, mintha a saját 

történetünket hallottam volna” – mondta. 

 

Guido Bindels úgy döntött: minden követ megmozgat azért, hogy útlevélhez segítse Wendyt. 

A helyi önkormányzatnál végül sikerült kijárnia, hogy a mosolygós fotót is fogadják el. 

 

Hétfő reggel Wendyt és édesapját fogadták a hivatalban. Valóban elfogadták a mosolygós 

képet, egyedül az ujjlenyomat-vétellel volt egy kis baj, mert Wendy nem tudta önállóan a 

szkenneren tartani az ujját. Az apukája azonban segített neki ebben is. 

 

Az útlevél jövő hétre lesz készen. 

 

Wendy kimondhatatlanul boldog – mondta az édesapja. 

 
forrás: hvg.hu 

 

 

 

 

 

 

 



Szolgálati időnek minősül-e rokkantsági ellátás? 

 
2008. április 1-én 40 százalékos rokkantként 27.000 forint ellátás jár. 2008 április 25-e 

óta dolgoztam egy megváltozott munkaképességű embereket alkalmaztató cégnél. 

Fizetésem akkor a a maximális megengedett volt, vagyis nettó jövedelmem nem 

haladhatta meg a minimálbért. 2009. április 25-ig dolgoztam itt. 2009 májusában 40 

százalékot állapítottak meg, amit megfellebbeztem. Ekkor kaptam meg 2009. 06. 16-án 

II.f.OB.ÖEK-től a 45 százalékot 2011. 05-ig. Fizetésem a megengedett maximum volt. 

2010.02.23. állapotrosszabbodása miatt új vizsgálatot kértem, amire ismét 45 százalékot 

állapítottak meg, melyet szintén megfellebbeztem. A végső fellebbezésemre kaptam meg 

a 48 százalékot. 2010 októberben elhelyezkedtem egy szintén megváltozott 

munkaképességűeket alkalmazó cégnél, ahol a mai napig is dolgozom. Ahhoz, hogy ne 

lépjem túl a keretet néha fizetetlen szabadságra kellett mennem. 2012. júniusban 

komplex vizsgálaton 50 százalékot állapított meg a NRSZH, ami 2013 január 1-től lépett 

életbe, és 41.850.- Ft összeget állapított meg, amibe csak a 27.000.- Ft-ot vettek 

figyelembe, mondván, hogy ez volt a jövedelmem. Ettől az időtől a jövedelmem már a 

minimálbér 1,5 százalékát nem lépheti túl. Ha NYENYI-t nem kell bejelentenem, mert 

az ügyfélszolgálati kapu azt jelezte vissza nekem, hogy ez rám nem vonatkozik. Akkor a 

4,5 évben megszerzett jövedelmem hol és mikor fogják figyelembe venni? 

 
Alapesetben rokkantsági ellátás mellett a jövedelem nem haladhatja meg a minimálbér 150 

százalékát három egymást követő hónapban. 

 

A rokkantsági ellátás mellett lehet keresőtevékenységet folytatni, feltéve, hogy az ellátott 

ebből származó jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül nem haladja meg a 

minimálbér 150 százalékát (2014-ben a havi 152.250 forintot, illetve egyéni vagy társas 

vállalkozó munkavégzése esetén a garantált bérminimum 150 százalékát, azaz 2014-ben a 

havi 177.000 forintot). A kereset tehát meghaladhatja az adott hónapban ezt a felső korlátot, 

akár két egymást követő hónapban is, de három egymást követő hónapban már nem... 

 

A rokkantsági ellátás összegéből nyugdíjjárulékot nem vonnak, ezért a folyósítás időtartama 

nem minősül szolgálati időnek. 

 

1. A szolgálati idő figyelembevételéhez könyvelőt lenne érdemes megkérdezni, illetve a 

27.000-ot kapta csak meg a 41.850 ft-hoz képest jól értem?  

 

2.Mivel nem ismeretes előttem a 4,5 év jövedelme erre nem tudok válaszolni. 

 

3. A munkáltatóját kérdezte? Mivel ők megváltozott munkaképességű munkavállalókat 

foglalkoztatnak biztosan alkalmaznak erre szakosodott könyvelőt is, én ott is próbálkoznék 

 
forrás: hrportal.hu 

 

 

 

 

 

 

 



Az akadálymentesség mindenki érdeke lenne 

 
Közel félmillió ember él ma Magyarországon valamilyen fogyatékossággal, 

hozzátartozóikkal együttvéve kétmillióra rúghat azok száma, akiket mindennapjaikban 

érintenek az ő problémáik. 

 
Elsőre úgy tűnhet, homogén csoportról van szó, de a mozgásában, hallásában, látásában, 

beszédében, értelmében akadályozott emberek igényei nagyon mások, önérdek-

érvényesítésük nehézsége közös probléma. 

 

A fogyatékosság helyett a másként képesség gondolatát igyekszik elültetni a fejekben a Rehab 

Critical Mass, melyet május 17-én másodjára rendeznek meg, önmegmutatási céllal, 

örömünnepként. 

Bejelentéseket várnak 

 

Az akadálymentesség csak egyetlen szelete annak, amiért a rendezvény és a köré épült 

mozgalom dolgozik, mégis nagyon fontos ügyről van szó. Altbäcker Zsuzsanna, a program 

szekértője a Rehab Critical Mass sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: mindenki életében 

eljön az az élethelyzet, amikor fontossá válik számára az akadálymentesség. 

 
A kerekes székkel közlekedők mindennap szembesülnek a liftek hiányával és a magas 

járdaszigetekkel, ugyanez a probléma fontos szerepet játszik a kisgyerekesek és az idősek 

életében is. 

 

Példaként említették az Örs vezér terének helyzetét: a Sugár oldaláról a metróhoz csak az 

áruház nyitva tartási idejében tudnak eljutni a kerekes székesek vagy a babakocsival 

közlekedők, egyébként nincs számukra akadálymentes lehetőség. 

 

A jarokelo.hu-val összefogva a szervezők hasonló akadálymentességi problémák bejelentését 

is várják. Az oldalra érkező bejelentések miatt a szerkesztők felveszik az illetékes 

hatóságokkal a kapcsolatot a megoldás érdekében. – Három témára szeretnénk felhívni a 

figyelmet az akadálymentesítés terén – mondta a jarokelo.hu alapítója, Le Marietta a 

sajtótájékoztatón. – A túl magas dőlésszögű rámpán nem tudnak felhajtani a kerekes 

székesek, problémásak a nem akadálymentesített kereszteződések, illetve a közintézmények 

akadálymentesítése mellett fontos az is, hogy a fodrászhoz, templomba is el lehessen jutni – 

hangsúlyozta. 

 

 

http://jarokelo.hu/


 
Az akadálymentesítésnek ugyanakkor nemcsak a fizikai, hanem mentális és 

infokommunikációs téren is meg kell történnie, a mozgalom érintett szülőatyja, Kiss Csaba 

szerint. – Nem csak azt szeretnénk, hogy a többségi társadalom nyisson felénk. Fontosnak 

tartjuk, hogy mi, fogyatékossággal élők is nyissunk egymás felé. Összefogva, együttműködve 

érjünk el célokat, amelyekhez természetesen bizonyos keretfeltételek is szükségesek – 

mondta, hozzátéve: többről van itt szó, mint hogy a társadalom egy kis részének 

akadálymentes közlekedést biztosítsanak. 

 

Megbámulnak az utcán 

 

– Egy filozófiáról van szó: minél akadálymentesebb az épített környezet, annál jobban be tud 

vonódni a másképpen képesek közössége, ami nemcsak nekik jó, hanem vissza is hat a 

társadalomra. Együtt megtanuljuk, mi a szolidaritás és a nyitottság, ami mindenkinek jó lesz. 

 

 
 
Emellett kiemelte azt is: meggyőződése, hogy ezzel az állam is jobban jár, hiszen megfelelő 

eszközök biztosításával adófizetők lehetnek a másképp képesek is, azoknak, akik pedig 

valóban nem tudnak dolgozni, több forrás jutna. 

 

A valamilyen fogyatékossággal élők problémái közt ma amellett, hogy egyes 

közintézményekben körülményesen sikerült csak biztosítani az akadálymentességet, számos 

tétel szerepel még. 

 

– Fontos cél, hogy láthatók legyenek, ne csak ezekbe az intézményekbe tudjanak eljutni.  Ma 

a fogyatékossággal élők azt mondják, hogy Magyarországon nehéz kimenni az utcára, mert 

megbámulnak – mondta Altbäcker Zsuzsanna. 

A vidéki lehetőségeket Kiss Csaba barátja, Surányi Ádám úgy foglalta össze, hogy mindenki 

Budapestre szeretne jönni. 

 

Petíciót is készítettek 

 



A második Rehab Critical Mass május 17-én délután kettőkor szimbolikusan a nulla 

kilométerkőtől, a Clark Ádám térről indul, majd a Lánchídon és a József Attila utcán keresztül 

érkezik az Erzsébet térre. 

 

Surányi Judit a tavalyi, őszi eseményükről elmondta: két-háromezer fő vett részt rajta 

fesztiválhangulatban, és most is hasonlót szeretnének, koncertekkel, érzékenyítő 

programokkal, valamint körülbelül ötezer résztvevővel. 

Az eseményen várnak támogatókat is, akik petíciójuk aláírásával kötelezik el magukat a 

másként képesek segítése mellett. 

 

A petíció témái – lásd keretes írásunkat – megmutatják, mi az, ami az akadálymentességen túl 

elkerülhetetlen annak érdekében, hogy a másképp képesek a többségi társadalommal együtt 

élhessenek teljes életet, mindenki érdekét szolgálva. 

A petíció témakörei 

 

A tartósan ellátásra szorulók számára megfelelő ápolási díj kiutalása. 

Inkluzív oktatás annak érdekében, hogy mindenki egyenlő esélyekkel induljon 

az életben. 

Akadálymentes iskola és megfelelően képzett pedagógus biztosítása. 

 

Méltó lakhatás a mamutintézmények helyett, amelyekben ma sok ember él. 

Hozzáférés a foglalkoztatáshoz, ezáltal a megélhetéshez. 

Támogató szolgálat, amely nem csak bizonyos időkeretek közt biztosít 

segítséget az arra rászorulóknak. 

 
forrás: metropol.hu 

 

 

 

Jól forgatták a pengét a debreceni mozgáskorlátozott vívók 

 
Kiváló eredménnyel zárták a tornát a cívisvárosi versenyzők. Két kategóriában is zajlott 

a válogatóverseny. 

 
Április 11. és 12. között a Békessy Béla Vívócentrum adott otthont a II. Rehab Kelet Kupa 

elnevezésű kerekesszékes válogató versenynek. A mozgáskorlátozott vívók A és B 

kategóriájú besorolásban indultak, viszont az első versenynapon a kategóriák és nemek is 

összevonva versenyezhettek. 

 
A második napon a csapatversenyeket és a külön kategóriák szerinti megmérettetéseket 

rendezték meg. A Debreceni Honvéd Sport Egyesületet (DHSE-PMD) két párbajtőröző, 

Sáfrán Sándor és Göttlinger Dániel képviselték, ők jó eredményekkel zárták a tornát. Sáfrán a 

“B” kategória harmadik helyén, összevontban 12. helyen zárt, míg Göttlinger az “A” 

kategóriában ötödikként, összevontban negyedik helyen végzett. A szintén DHSE-s Mező 

Boglárka nem indult a hétvégi versenyen, a kardozó ugyanis már megszerezte kvalifikációját 

az egri világbajnokságra. 

 

 

 



 
 

 

Eredmények: 

 

“A” kategóriás egyéni eredmények: 1. Mató Gyula (OSC), 2. Veres Amarilla (NYVSC), 3. 

Horváth Gábor (TÖREKVÉS), 4. Tarjányi István (NYVSC), 5. Göttlinger Dániel (DHSE-

PMD), 6. Szatmári Róbert (DVE) 

“B” kategóriás egyéni eredmények: 1. Süle József (AVA), 2. Gergely István (DVE), 3. Sáfrán 

Sándor (DHSE-PMD), 4. Báder Richárd (OSC), 5. Fóris Erika (MTK), 6. Fenesi Balázs 

(AVA) 

 

“A” és “B” kategóriás összevont egyéni eredmények: 1. Mató Gyula (OSC), 2. Veres 

Amarilla (NYVSC), 3. Tarjányi István (NYVSC), 4. Göttlinger Dániel (DHSE-PMD), 5. 

Horváth Gábor (TÖREKVÉS), 6. Jurák Andrea (UTE), 7. Dani Gyöngyi (UTE), 8. Fóris 

Erika (MTK), 9. Szatmári Róbert (DVE), 10. Báder Richárd (OSC), 11. Gergely István 

(DVE), 12. Sáfrán Sándor (DHSE-PMD), 13. Süle József (AVA), 14. Fenesi Balázs (AVA) 

 

 
forrás:  dehir.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


 

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

 

-HÍREK- 

 

Vakoknak tanít önvédelmet a harcművész 
 

Kátay-Németh Vilmos vak harcművész személyében magyar résztvevője is lesz a májusi 

belgiumi Inkluzív Karate Európa Bajnokságnak, amelyen tíz ország százhatvan 

fogyatékkal élő versenyzője áll rajthoz. 

Kátay-Németh Vilmos Magyarországon három éve oktatja a vak és gyengén látó 

emberek számára kifejlesztett speciális önvédelmi módszerét, amely iránt most a belga 

szervezők is érdeklődnek.  

 

 

"A harcművészetekkel én még látó gyerekként kezdtem foglalkozni különböző harcművészeti 

filmek hatására" - meséli Kátay-Németh Vilmos. Tizenhat éves korában vesztette el a látását, 

és akkor úgy hitte: a harcművészettől is örökre búcsút vett.  

 

"Egyik éjszaka éppen hazafelé tartottam egy barátom születésnapi bulijáról, amikor 

megtámadtak, ám egy régről ismert karate rúgással sikerült hatástalanítanom a támadót. Ekkor 

ébredtem rá, hogy vakon is meg kell védenem magam." Ettől kezdve tudatosan kereste a 

lehetőséget, először az aikidóval foglalkozott.  

 

Dr. Kátay-Németh Vilmos öröklött szembetegsége következtében 1989-ben veszítette el 

látását. Vakon kezdett önvédelmet tanulni, 2005-ben fekete öves aikido mester lett, majd 

2014-ben thai boksz edzői képesítést szerzett. Miután kétszer próbálták meg - sikertelenül - 

kifosztani az utcán, vak emberek számára is elsajátítható önvédelmi módszert fejlesztett, 

melyet Fehér kardnak nevezett el, és már évek óta oktat látó és nem látó tanítványainak.  

"Ez látássérültek számára is elsajátítható harcművészet, mivel a gyakorlást mindig csukló-, 

könyök-, vagy vállfogásból kezdjük."  

 

Hamar kiderült azonban, hogy ez nem elegendő, hiszen a hétköznapi helyzetekben ritkán 

biztosított az ilyen tiszta kontaktus, ekkor kezdett el más harcművészetekkel is aktívan 

foglalkozni. Azóta kifejlesztett egy speciális módszert vak és gyengén látó emberek számára, 

amelyet Fehér kardnak nevezett el.  

 

"Ez a technika abszolút specifikus, a különböző általam ismert, tanult harcművészeti ágak 

azon elemeit ötvözi, amelyekről úgy gondoltam, hogy vak emberek is meg tudják csinálni, ez 

többnyire közelharc technikákat jelent. A lényeg, hogyha megtámadnak valakit, akkor 

hatástalanítani tudja az ellenfelét, és miután a földre terítette, elővehesse a telefonját, és képes 

legyen segítséget hívni."  

 

"A vakok szövetségében napi 3-4 esetről számolnak be, mely során látássérülteket támadnak 

meg az utcán, és próbálnak meg kifosztani. Így sokan a bevett útvonalaikon már mellőzik a 

fehér botot, hogy ne váljanak könnyű prédává" - meséli. Ezért is tartja fontosnak az 

önvédelmi technikák elsajátítását. "Én az utcára nevelem őket, tanítom őket esni, kelni, 

megfogni a másikat, védeni önmagukat."  

 



Az edzések ugyanakkor integráltak, látók is részt vesznek rajta. Most azonban ismét 

teremgonddal küzdenek, eddigi gyakorlóhelyükről kirakták őket, így most átmenetileg 

szünetelnek az edzések. "Nehéz megfelelő helyet találnunk, hiszen én az edzéseket ingyen 

tartom, nem tudunk terembért fizetni, ugyanakkor speciális szükségleteink vannak: tatami, 

biztonsági felszerelés" - sorolja a nehézségeket.  

 

Nemrég úgy döntött: indul a belgiumi Lommel-ben május 3-án rendezett Inkluzív Karate 

Európa Bajnokságon, amelyen tíz ország százhatvan fogyatékkal élő versenyzője áll rajthoz. 

Célja, hogy formagyakorlatával felhívja a figyelmet a vak és gyengén látó emberek számára 

kifejlesztett speciális önvédelmi módszerére. 
 
 forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 
  
 
 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

 

Felhívás kedvezményes ausztriai üdülésre akadálymentes szállodában 
 

Mariazellben, a Hotel Haus Franziskus szeretettel vár üdülni vágyó családokat, 

csoportokat az alábbi meghirdetés szerint. 

 

A hotelben van 6 db(kétágyas + pótágy) akadálymentesített szoba, ezek mindegyike lifttel 

elérhető.  

Ezen kívül van 3 db szoba, melyek szintén elérhetők lifttel, de nem akadálymentesített a 

fürdőszoba.  

Az étterem a földszinten van, itt reggelizhetnek és vacsorázhatnak a vendégek.  

Parkolásra a szállodánál van lehetöség.  

 

Az érdeklődők közvetlenül is fordulhatnak az alább megadott címhez, vagy Caesar Évához az 

international@meosz.hu címen.  

 

Büki Adrienn  

Haus Franziskus GmbH  

Heimweg 3  

8630 St.Sebastian, Mariazeller Land  

www.haus-franziskus.at  

kontakt@haus-franziskus.at  

Tel. +43 (0)3882 6023  

Mobil +43 (0)664 1628892 

 

 

Megrendezés dátuma: 2015 július 20. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 



 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

Megváltozott munkaképességű takarítónőket felveszünk 
 

Budapest, XIII. kerületi nonprofit kft. felvételre keres: Takarítónői állásra 2 fő 

megváltozott munkaképességű munkavállalót. 

 

Takarítónői állásra  

2 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót.  

 

A felvételhez nyolc általános iskolai végzettség  

és erkölcsi bizonyítvány szükséges.  

 

A takarítónői állást 4 órában lehet ellátni,  

törvényes minimálbér időarányos részének  

megfelelő díjazásáért.  

A munkahely könnyen megközelíthető, a munkaidő reggel 6-kor  

kezdődik.  

 

A jelentkezéseket a munkaugy@alfa55.hu e-mail címre, vagy  

a 1554 Bp. Pf.:38 postafiók címre kérjük küldeni.  

 

 

 

Jelentkezési határidő: 2015 április 30. 

 

 
forrás: Alfa Rehabilitációs Nonprofit Kft. 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

