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NÉZEGESSEN ÚJ EGYENRUHÁBAN POMPÁZÓ VASUTASOKAT! 
 

Tavaly tavasszal írtunk először arról, hogy átöltözik a MÁV, és ha minden igaz, 

szeptembertől tényleg megkezdődik az új formaruhák kiosztása, ami a tervek szerint 

2017 végére fejeződik be. A Világgazdaság szúrta ki először, hogy a vasúttársaság 

csaknem egymilliárdért rendelt új formaruhákat, ez után kértünk és kaptunk fotókat az 

új kollekcióról. 

 

 
 

 

Az új egyenruhákat két, megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató cég, a a korábban 

már a Benettonnak, a Pierre Cardinnek és a Levi’s-nek is dolgozó Pro-Team Rehabilitációs 

Közhasznú Nonprofit Kft. és a Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. szállíthatja. 

 



 
 

 

A közbeszerzés értéke nettó 974,8 millió forint. 

 

A MÁV által a Világgazdaságnak küldött közlemény szerint formaruhát azok a MÁV- és 

MÁV-Start-dolgozók kapnak, akik erre a kollektív szerződés szerint jogosultak és a 

szolgálatban kötelesek egyenruhát viselni. 

 

Az új egyenruha a jelenleginél sötétebb, mélykék színű lesz és állítólag új, korszerű 

alapanyagokból készül. 

 

 
Két hónapon át százan próbálták ki a kollekciót, azon a vélemények alapján korrigálták, amit 

kellett. 



„A fazonok modernek, elegáns kivitelűek” – írta a MÁV. 

 

 
 

„Az előző, az 1960-as éveket idéző viseleteket olyanok váltották fel, amelyek 1973-ból 

reppentek ide” – írtuk tavaly, a modellek bemutatása után. 

 
forrás: vs.hu 

 

 

 

Rokkantellátottak munkavégzési korlátai, terhei, kedvezményei 
 

A rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásra jogosult személy az ellátása mellett folytathat 

keresőtevékenységet. Bemutatjuk, hogy milyen korlátozással, mekkora közterherfizetés 

mellett dolgozhat munkaviszonyban a megváltozott munkaképességű személy, továbbá, hogy 

a foglalkoztató milyen kedvezményeket vehet igénybe e foglalkoztatás kapcsán. 

 

Munkaviszonyos foglalkoztatás korlátai 

 

A rehabilitációs illetve rokkantsági ellátásban részesülő személy dolgozhat, akár 

munkaviszonyban is. Ez esetben a munkavégzését azonban az alábbiak korlátozzák: 

 

–       A rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását szüneteltetni kell arra az időtartamra, 

amikor az ellátott munkaviszonyában a munkaideje a heti 20 órát meghaladja. Azaz a 

rehabilitációs ellátásban részesülő kereshet akár havi bruttó 400 ezer forintot is azzal, hogy a 

munkaideje maximum heti 20 óra vagy ennél kevesebb lehet. 

 

–       A rokkantsági ellátásban részesülő munkaviszonya esetén arra kell figyelemmel lenni, 

hogy jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül ne haladja meg a minimálbér 150 



százalékát (2015-ben havi 157 500 forintot). Amennyiben a jövedelme ezt a 

jövedelemkorlátot meghaladja, akkor a rokkantsági ellátást meg kell szüntetni. 

 
forrás: adozona.hu 

 

 

 

Két éve gyógyítanak a mesedoktorok 
 

2013 augusztusában indult útjára a K&H gyógyvarázs mesedoktorok program. Az azóta 

eltelt időszakban összesen 9700 alkalommal olvastak gyógyító meséket a kórházi falak 

között a program keretein belül. 

 

Amikor két évvel ezelőtt, egy nap alatt több mint 20 ezer ember nézte meg a weboldalunkat, 

és 24 óra alatt elfogytak a meseolvasó időpontok, még csak remélni mertük, hogy az 

önkéntesek lelkesedése nem egy gyorsan múló fellángolás lesz” – mondta Lesti Mónika, a 

K&H Csoport szenior kommunikációs referense. „Az elmúlt két év tapasztalatai azt 

bizonyítják, rengeteg segíteni akaró ember van, aki saját szabadidejét feláldozva járja a 

kórházakat, és történeteivel hozzájárul a kis betegek lelki egészségéhez, hogy azok mielőbb 

ismét teljes életet élhessenek. Legutóbbi felmérésünk azonban azt mutatja, hogy a 

mesedoktorok ténykedésének nemcsak a kicsik örülnek – az orvosok és ápolók szerint a mese 

eltereli a gyerekek gondolatait, segíti gyógyulásukat, értelmes időtöltéssel foglalja le őket – 

hanem feloldozást jelent a szülőnek is, aki fellélegezhet 24 órás ügyelete alatt.” 

 

A legtöbbször a budapesti Szent László Kórház Gyermekinfektológiai osztályán meséltek, 

összesen több mint 600 mesedoktor látogatta meg az ott fekvő gyermekeket az elmúlt két 

évben. 

 
forrás: nepszava.hu 

 

 

 

Elárverezik a Simpson család producerének milliárdokra becsült gyűjteményét 
 

Kalapács alá kerül a márciusban elhunyt Simpson család-producer teljes 

magángyűjteménye. A bevételt jótékony célra fordítják. 

 

Elárverezik A Simpson család című animációs sorozat idén márciusban elhunyt társalkotója, 

Sam Simon egész magángyűjteményét, amelyben a legendás tévésorozat emléktárgyai és 

képzőművészeti alkotások is sorakoznak. A Sotheby's szerint a néhai televíziós 

forgatókönyvíró és ügyvezető producer 7,7-11,5 millió dollár (2,1-3,2 milliárd forint) közé 

becsült gyűjteménye tizenegy árverésre szétosztva kerül terítékre szeptember 19. és 2016 

júniusa között. 

 

Az aukciósház egy kifejezetten az elhunytnak szentelt árverést is tart október 22-én, amelyen 

egy 1990-ből való Simpson-családos flipperre és a sorozat legnépszerűbb karaktereinek 

képével díszített kabátra is licitálhatnak az érdeklődők. A játékgép leütési árát 1000-2000 

dollár, a ruhadarabét 600-800 dollár közé becsülik. 

 



A több mint 260 tétel között szerepel továbbá August Rodin Honoré de Balzac francia írót 

ábrázoló szobra, amely a szakértők szerint akár a 350 ezer dolláros leütési árat is elérheti, 

valamint Thomas Hart Benton egy kisfiút és a kutyáját ábrázoló T.P. and Jake című 

festménye, amelyért 1,5-2,5 millió dollár közötti összeget várnak. 

 

Az árverésekből befolyó összeg teljes egészében a Sam Simon Jótékonysági Alapítványhoz 

kerül, amely egyebek mellett gazdátlan kutyák kiképzését finanszírozza, hogy segítőkutyaként 

rokkant emberek mellé kerülhessenek. 

 

A Beverly Hillsben felnőtt producer 1989-ben Matt Groeninggel és James L. Brooksszal 

indította útjára A Simpson családot, de 1994-ben kiszállt és csak az ügyvezető produceri 

címet tartotta meg magának, amellyel így is évente 20-30 millió dollárt keresett. Egy 2013-as 

interjújában a producer elmondta, hogy vagyonát - amelyet a média akkor százmillió dollárra 

becsült - jótékonysági célokra akarja fordítani. 

 

A Simpson család megszületése előtt Simon egyebek közt a Taxi, a Cheers és a The Tracey 

Ullman Show című televíziós sorozatokon dolgozott. Írói és produceri pályafutása során 

kilenc Primetime Emmy-díjat - a legjobb amerikai, főműsoridőben sugárzott televíziós-

műsorok részére kiosztott elismerést - nyert el. 

 

A bőkezű filantróp és állatbarát március 8-án, 59 éves korában hunyt el Kaliforniában. Halálát 

vastagbélrák okozta. 

 
forrás:hvg.hu 

 

 

 

43%-os minimálbér növekedés Magyarországon 
 

Öt év alatt 43 százalékkal nőtt a minimálbér összege, és a kormány meg a Fidesz-frakció 

elkötelezett a további emelése mellett - mondta a Fidesz frakció szóvivője csütörtöki, 

budapesti sajtótájékoztatóján. 

 

Tuzson Bence közölte: 2010-ben 73 500 forint volt a minimálbér, 2015-ben pedig 105 ezer 

forint, azaz a minimálbér összege évente átlagosan tíz százalékkal emelkedett, ami azt 

mutatja, hogy a magyar reformok működnek. Hozzátette: az OECD-országok közül 

Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben a bruttó minimálbér, és várhatóan a következő 

évben is nőni fog, aminek az az alapja, hogy a magyar gazdaság növekedése ebben az évben 

is megközelíti a 3 százalékot. 

  

A gazdasági növekedés mellett a négyszázezerrel több új munkahely tette lehetővé a 

minimálbér növelését, amely azért is fontos, mert ma is 1,5 millió ember jövedelmét 

garantálja a minimálbér. Ha figyelembe vesszük a családi adókedvezmény rendszerét is, 

akkor ha valaki több gyereket vállal és minimálbérből él, szinte a teljes jövedelme nála tud 

maradni, főleg mióta az adókedvezményt a járulékokból is le lehet írni - tette hozzá. 

  

A baloldal választási programjában 32 ezer forintos minimálbér-csökkentés szerepelt, 

Gyurcsány Ferenc pártja pedig a minimálbér eltörlésével kampányolt - említette meg. Tuzson 

Bence jelezte: a minimálbér eltörlése rendkívül nagy megterhelést jelentett volna a legkisebb 

jövedelműeknek, és nagyon kiszolgáltatottá tette volna őket, amit a kormány és a Fidesz-



frakció semmiképp sem akart. Ha csökkent volna a minimálbér, akkor csökken a táppénz, a 

gyed, a rehabilitációs és a rokkantsági ellátások összege, az álláskeresési járadék, a tanulók 

pénzbeli juttatása és a súlyosan fogyatékos emberek jövedelemalapú kedvezménye is - tette 

hozzá. 

 
forrás: profitline.hu 

 

 

Gyógyszati segédeszközöket kölcsönözhetnek a mozgássérültek 
 

Könnyebb lesz a közlekedésükhöz szükséges segédeszközökhöz jutnia a 

mozgáskorlátozott embereknek, miután ellátásukra öt logisztikai központ nyílik az 

országban. 

 

Elkészült a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjának (MEREK) gyógyászati 

segédeszközök kölcsönzésére szolgáló logisztikai bázisa Pécsett. A centrumban többek között 

higiéniai eszközök, kerekes járókeretek (rolátorok), támbotok, kerekesszékek, elektromos 

ágyak, emelők igényelhetők. 

 

A pécsihez hasonló központ még az ország öt városában működik majd, Mórahalmon, 

Győrben, Debrecenben, Székesfehérváron és Miskolcon. Az egymilliárd forintba kerülő 

hálózatot uniós támogatásból valósították meg. 

 

A nyugati országokban már ismert és jól működő szolgáltatásra Magyarországra is nagy 

szükség van, hiszen több százezer ember szorul speciális ápolásra, tartósan vagy ideiglenesen, 

például műtétek után. 

 

Kogon Mihály, a MEREK igazgatója a Hajnal-táj pénteki adásában megemlítette, hogy csak 

csípőtájéki operáción évente 13-15 ezren esnek át. Őket a kórházból kikerülve még otthon 

kell ápolni, amihez különleges felszerelésre van szükség. 

 

Az érintetteknek nagy segítséget jelenthet ezért, hogy az országos logisztikai hálózat bázisain 

minden szükséges eszközt megtalálnak. Kogon Mihály szerint az érintettek, a sérültek – vagy 

akár az őket ápoló családtagok – hamarabb fognak visszatérni a munkaerőpiacra, ha hatékony 

rehabilitációs eszközöket tudnak használni. 

 

Szekeres Pál fogyatékos személyek társadalmi integrációjáért felelős miniszteri biztos a 

Kossuth Rádió műsorában felhívta a figyelmet, hogy a központok munkahelyeket is 

teremtenek megváltozott munkaképességű embereknek. 

 
forrás: hirado.hu 

 

 

 

A NEO Magyar Segítőkutya Egyesület közleménye 

 
A Norvég Civil Támogatási Alap által támogatott projektünk sikeresen befejeződött, 

mely keretében segítőkutyáinkkal mintegy 6765 gyermeket, felnőttet értünk el. 

 



    A projekt során a NEO Magyar Segítőkutya Egyesület által kiképzett kutyák részvételével 

10 óvodában és 10 speciális esélyegyenlőségi rendezvény helyszínen valósítottunk meg 

szemléletformáló programokat, ezenkívül önálló honlap működtetésével és kisfilm 

készítésével próbáltuk a széleskörű nyilvánossághoz eljuttatni a tolerancia eszméjét. 2015. 

április 23-án, "Segítőkutyákkal az integrációért" címmel konferenciát szerveztünk. A 

rendezvényen a szakmai előadásokon és kerekasztal-beszélgetésen túl bemutatásra került a 

Kuku és barátai – Ismerjük meg közösen a segítőkutyák világát! című mesekönyv is (szerző: 

Loványi Eszter). A mesekönyv fő célja a vakvezető-, hallás-, mozgássérült-segítő, személyi 

segítő és terápiás kutyák világának és fogyatékossággal élő gazdáik mindennapjainak 

megismertetése az érdeklődőkkel – Kuku, a hallássérült-segítő kutya szemszögéből. Mivel a 

könyv valódi szereplők és segítőkutyáik történetén alapul és a kutya-gazda párosok 

rendszeresen tartottak társadalmi szemléletformáló programokat, a "mesefigurákkal" történő 

személyes találkozók még hitelesebbé tették a gyermekek számára a mesét. 

 

További információk és fotók: 

www.ncta-2014.segitokutya.net  (a fenti projektünk honlapja) 

www.segitokutya.net (NEO Magyar Segítőkutya Egyesület weboldala) 

Loványi Eszter, lovanyieszter@segitokutya.net  

 

Kiadó: NEO Magyar Segítőkutya Egyesület 

 
forrás: os.mti.hu 

 

 

 

Vehetek-e ki osztalékot a cégből rehabilitációs ellátás mellett? 
 

Megváltozott munkaképességű vagyok, 2010.-től III csoportos rokkantnyugdíjas, majd 

2012.01.01.-től ez rehabilitációs ellátásra változott. Felülvizsgálatom után rehabilitációs 

ellátásom 2015.09.30.-án megszűnik, és 2015.10.01.-től rokkantsági ellátásra változik. 

Kérdésem, hogy osztalékot vehetek-e ki társas vállalkozásból, úgy hogy az ellátásom 

megmaradjon? Van-e különbség a rehabilitációs ellátás és a rokkant ellátás között a 

kivétel szempontjából? Ha lehet osztalékot kivenni van-e a pénzösszegben korlát, 

mennyi a felső határ? Adóbevallást kell emiatt készíteni? 

 

A 2012. évi átalakítás során vagy a komplex minősítést követően megállapított rokkantsági 

ellátásban részesülő személyekre vonatkozó, 2014. január 1-jétől hatályos közös szabály 

szerint a rokkantsági ellátásban részesülő személy ellátását meg kell szüntetni, ha 

keresőtevékenységet folytat és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a 

mindenkori minimálbér 150 %-át. A biztosított egyéni és társas vállalkozó esetén minimálbér 

alatt a garantált minimálbért kell érteni (2015-ben ez az összeg 122.000 Ft), ha az egyéni 

vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége 

legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel. Önnek 

tehát minden esetben ehhez az összeghez kell viszonyitania, amikor a vállalkozásból 

osztalékot vesz ki. Ha a kereseti korlát túllépése nem egymást követő három hónapban, 

hanem ritkábban valósul meg, az ellátás megszüntetésére nem kerül sor. (A megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. törvény 13.§ (2) bekezdés d) 

pontja alapján.) 

 



A rokkantsági ellátás után sem adó-, sem bevallási kötelezettség nincs. Adómentes 

jövedelemnek számit, nem kell róla bevallást késziteni. 

A rehabilitációs ellátás annyiban tér el a rokkantsági ellátástól, hogy a komplex minősítés 

keretében megállapított rehabilitációs ellátás mellett 2012. január 1-től legfeljebb heti 20 

órában lehet keresőtevékenységet folytatni vagy közfoglalkoztatásban részt venni, az ezt 

meghaladó időtartamú keresőtevékenység vagy közfoglalkoztatás ideje alatt az ellátás 

szünetel. A rehabilitációs ellátás melletti keresetnek viszont nincs összegkorlátja, bármennyit 

lehet keresni. (A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. 

törvény 7.§ (4) bekezdés a) pont alapján.) 

 
forrás: hrportal.hu 

 

 

 

A zsirai Fogyatékosok Otthonában is lesznek koncertek a Magyar Dal Napján 
 

Páran elhatározták, hogy olyan helyre is visznek koncertet, ahol eddig még nem volt. 

 

Szeptember 2. hétvégéjén országosan a Magyar Dal Napja kapcsán rendezvényeket tartanak. 

Idén a Magyar Dal Napja fővárosa Bükön lesz. Pár lelkes ember gondolt egy nagyot, és 

elhatározták, hogy elhozzák Zsirára a fogyatékkal élő embertársainknak is a zene ünnepét. A 

kezdeményezéseiket tettek követték, amihez az Ismerős Arcok zenészei is csatlakoztak. Így 

lesz a zsirai koncert a büki társrendezvénye, amely önerőből rendeznek meg. Várunk minden 

érző szívű embert, rajongót és barátot, akik együttműködnének velünk abban, hogy ezen az 

estén olyan emberek arcán és szemében is megcsillanjon az öröm, akik a betegségük és az 

akadályoztatásuk révén nem részesülhetnek abban az élményben, amelyben az egészséges 

embertársaik. Fogjunk össze, és mutassuk meg újból, hogy "egy vérből valók vagyunk..." 

 

 



Jegyek elővételben 2000,- Ft-os árban kaphatók: Fogyatékosok Otthona - Zsira Művelődési 

Központ - Bük Végállomás Klub - Szombathely jegyrendeles@ismerosarcok.hu 

 
forrás: nyugat.hu 

 

 

 

Kerekesszékes tenisz – újra országos bajnokságnak adott otthont Miskolc 
 

 

A miskolci bajnoki fordulón résztvevők között volt Farkas László négyszeres paralimpikon, 

Navratyil Sándor, aki elsőként szerepelt téli és nyári paralimpián, valamint a Rióra készülő 

Németh Roland is. 
 

 

 
 

kerekesszékes tenisz először az 1992-es barcelonai paralimpiai játékokon szerepelt akkreditált 

sportágként. Miskolc már tizenkilencedik alkalommal ad otthont a megmérettetésnek.  

  

Mindig jó a verseny – mondja Braun János, aki a verseny szervezője és egyik indulója volt 

egyben. Idén tizenkilencedik alkalommal rendeztünk ilyen megmérettetést, ebből hét 

alkalommal már nemzetközi versenyt is – teszi hozzá. Tízen neveztek, így Miskolcon volt 

eddig a legtöbb versenyzővel zajló bajnoki forduló. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I. helyezett: Németh Roland, II. helyezett: Farkas László, III. helyezett: Szabó Béla 

 

A díjak átadásán részt vett a Magyar Paralimpia Bizottság elnöke, Szabó László. A bajnoki 

forduló fő támogatója a SzinvaNet Informatikai Zrt. és Miskolc alpolgármestere, Pfliegler 

Péter. 

 

A kerekesszékes tenisznél egyetlen szabály változik, a hagyományos sportághoz képest, itt a 

játszóknál a labda kétszer pattanhat le. Ezt a szabályt hívják a „két lepattanás szabályának” az 

ITF tenisz szabályzatában. 

 
 
forrás: minap.hu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

-HÍREK- 

 

Bőrsejtekből fejlesztettek emberi agymodellt 
 

Felgyorsíthatja a neurológiai betegségek ellenük alkalmazandó gyógyszerek kutatását. 

Először állítottak elő egy csaknem kifejlett emberi agy modelljét laboratóriumi 

körülmények között az Ohiói Állami Egyetem kutatói - közölte kedden a The Huffington 

Post hírportál. René Anand, a columbusi Ohiói Állami Egyetem professzorának 

közleménye szerint a mesterséges szervképződmény, ha engedélyezik a laboratóriumi 

alkalmazását, felgyorsíthatja a neurológiai betegségek és rendellenességek, egyebek 

között az Alzheimer- és a Parkinson-kór, valamint az autizmus, illetve az ellenük 

alkalmazandó gyógyszerek kutatását. 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


Anand, aki kedden egy katonai orvosi szimpóziumon mutatta be a fejlesztést a floridai Fort 

Lauderdale-ben, rámutatott, hogy a felnőtt emberi bőrsejtekből kifejlesztett, babszem 

nagyságú, tudattal nem rendelkező, de minden korábbinál tökéletesebb modell egy öthetes 

magzat agyára hasonlít és a teljesen fejlett emberi agy génállományának 99 százalékát 

tartalmazza. (Az amerikai fegyveres erők is érdekeltek a mesterségesagy-kutatásban a 

háborúból visszatért katonák traumás agysérüléseinek és a poszttraumás stresszrendellenesség 

kezelésének igénye miatt.)  

 

A mesterséges agyat 15 héten át fejlesztették. Anand lehetségesnek mondta, hogy 16-20 hét 

alatt a hiányzó 1 százaléknyi génállományt is pótolni lehet. A professzor elismerte, hogy más 

egyetemeken is folynak hasonló kísérletek.  

 

A bejelentésről szintén beszámoló BBC brit közszolgálati médiatársaság szerint az Osztrák 

Tudományos Akadémia Molekuláris Biológiai Intézetének kutatói 2013-ban jelentették be, 

hogy egy 9 hetes magzat agyának megfelelő, gondolkodásra képtelen mesterséges szervet 

állítottak elő. Anand a The Guardian című brit napilapnak úgy nyilatkozott, hogy miközben az 

osztrák sejtképződmények csak az agy egyes elemeit reprodukálták, az ő modelljében az 

érrendszeren kívül minden elem megjelenik: a gerincvelő, "az agy összes fő régiója", több 

sejttípus, az idegpálya, de még a retina is.  

 

A professzor szerint etikai problémák nem merülnek fel, mert a mesterséges agyat, amely 

egyébként sem gondolkodik, érzékelés útján nem stimulálják.  

 

A The Huffington Post rámutatott, hogy más kutatók szkeptikusok Anand eredményeivel 

kapcsolatban, mert azokat közelebbről nem ismerhették meg és mint azt Zameel Cader, az 

oxfordi John Radcliffe Kórház neurológus tanácsadója elmondta, a kutatásra vonatkozó 

adatokat sem publikálták.  

 

René Anand és kolléganője, Susan McKay az év folyamán korábban egy startup céget 

jegyeztetett be az agyi szervképződmény üzleti hasznosítása érdekében. A The Guardian 

szerint Anand az agymodellel kapcsolatos információkat azért nem tette közzé, mert a 

vonatkozó szabadalom bejegyzése még nem történt meg. 
 

forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 

 

 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 
 

 

Jelige: "PAPA" 

 

Feladatok:  

- Új fogyasztó és teljesítmény bővítéssel kapcsolatos mérőhely  

felülvizsgálatok  

- Ügyfélszolgálati rendelések végrehajtása  

- Üzemzavar és KIF hibák elhárítása  

- Mérő illetve vezérlő készülékek cseréje  

- Eseti karbantartások végzése  

 



Elvárások:  

- Szakmunkásképző + szakmai szaktanfolyamok (műszaki-erősáramú  

villamos)  

- Legalább 1 év szakmai tapasztalat  

- Alapszintű WINDOWS és MS Office használat, elektronikus levelezés, egyes  

SAP modulok használata  

 

Előnyök:  

- Önálló hálózatkezelő vagy villamoshálózat és alállomás üzemeltető  

tanfolyam,  

- KIF FAM, FSMS szerelői kliens kezelői ismeretek, F1 feljogosítás  

- B kategóriás jogosítvány  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "PAPA" 

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 szeptember 24. 
 

 

forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 
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Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

