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Igazságosztó járja Budapestet! Jajj az autósoknak! 
 

Budapest - Reszkethetnek azok, akik jogtalanul foglalják el a mozgáskorlátozottaknak 

fenntartott parkolóhelyeket. Ismeretlen igazságosztó járja a várost, aki papírlapra 

nyomtatott szöveggel üzen a jogtipróknak. 

 

Az ismeretlen "szuperhős" a budapesti Városmajor utcában is lecsapott 

 

 
 

Nyomtatott szöveget hagyott az ismeretlen az autón 

 

A papíron a következő szöveg áll: 

 



"Ön beállt jogosulatlanul egy mozgássérült parkolóhelyre. Szégyellje magát! Ez a hely nem 

az Ön úri kényelmét szolgálja, hanem mások életét teszi élhetővé, és addig örüljön, míg 

Ön/gyermeke nem lesz rá jogosult." 

 

 
 

A sofőr egyébként olcsón megúszta. Vannak a világnak olyan zugai, ahol sokkal 

határozottabban lépnek fel az állampolgárok az ehhez hasonló pimaszságok ellen 

 

forrás: blikk.hu 

 

 

 

 

 



17 MILLIÁRDÉRT SEM STIMMEL A JÁRDA A FONÓDÓ VILLAMOSON 
 

Alacsony padlós villamosok mennek a fonódó hálózaton, a kerekes székesek mégsem 

tudják használni. 17,5 milliárdból nem futotta jó megoldásra. 

 

Kovács Ika Ilona kerekes székes sportolónak támadt az az ötlete, hogy ha már megépítették 

ezt a vonalat, akkor ezután a 17-es villamos új vonalát használva rövidebb idő alatt fog eljutni 

a Széna tértől az Allee bevásárlóközponthoz, azaz Újbuda központjába. Tegnap vele 

tartottunk. 

 

Mivel a villamosmenetrenden egy aláhúzással jelzik, hogy melyik villamos alacsony padlós, 

ahhoz igazítottuk a találkozást. A jelzett időpontban nem az a villamos érkezett. A vezető 

kérdésünkre elmondta, hogy valami gubanc volt, a következő villamos lesz az, amire fel 

tudunk szállni. 

 

 
Ilona a Csonka János utcai megállónál. Segítség nélkül reménytelen a helyzet 

 

 

– Mínuszban a nyílt utcán egy kerekes székben tíz percet várni nem nagy öröm – mondta Ika. 

Végre megjött a villamos, és felszálltunk rá. A következô megállóban, a Széll Kálmán térnél 

még leszállhattunk volna, mert szintben voltunk a járdaszigettel, de a Déli pályaudvarnál már 

nem sikerült volna. 

 

– Itt a villamos padlója tíz centivel magasabban van, mint a járdasziget. A járgányom velem 

együtt kétszász kiló, és egymillió forintba kerül. Itt a legurulás már kockázatos, mert az 

elektromos kerekes szék alja fennakadhat a küszöbön. Felfelé már meg sem próbálnám, mert 

ugrani nem tud, rámpa pedig nincs beépítve a villamosba, amit a vezető lehajthatna, ahogy a 

buszoknál szokás – mondta ironikusan. A helyzet, mintha indigóval másolták volna, hasonló 



volt a következő tíz megállóban, közte a Pető Intézetnél is. Az első megálló, ahol kiszállhatott 

volna, a második Móricz Zsigmond téri megálló volt. És aztán jött az Allee. 

 

 
 

Az Etele térnél. Kerekes széke alig tudja leküzdeni a szintkülönbséget 

 

– Erre mit mondjak? Itt se tudok leszállni, mert itt is ugyanakkora a szintkülönbség. És itt jön 

a csapda, csak figyeljetek! – bosszankodott, és igaza volt. A következő megállónál leszállt 

volna, hogy visszaforduljon, de ott nemcsak szintkülönbség volt, de legalább tíz centivel még 

távolabb is volt a járdasziget.  

 

– Itt már kockáztatni sem lehet a leszállást, mert a kerekek a villamos és a járdasziget között 

elakadnának. Két megállót kell még mennem, hogy visszafordulhassak – mondta szomorúan 

Ika. 

 

A Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesület elnöke sem érti ezt a tervezést. 

 

– Az újonnan épített vagy felújított vonalakon természetesnek kéne lennie az akadálymentes 

közlekedésnek, ahogy ezt a közintézményeknél is előírják. Így biztosan nem tudjuk használni, 

akkor meg minek költöttek rá annyi pénzt? – kérdezte Ungvári Mihályné Györgyi.   

 

A BKV így válaszolt: A felújítások és a peronátépítések több részre bontása tudatos tervezés 

eredménye. Az alacsony padlós villamosközlekedéssel érintett vonalak peronjait 2016-ban 

több ütemben átépítik a Bartók Béla úton, az Alkotás úton, a Villányi úton és a Fehérvári 

úton. 

 

Van kihez fordulni, ha hátrány ér minket 



A kö-zösségi közlekedés még mindig nem zökkenőmentes a mozgáskorlátozottak számára. 

Hiába van lift a metrómegállóban, néha nem működik, de előfordul az is, hogy csak 

mozgólépcső vezet felfelé. Ilyen esetekben egyértelmű hát-rány éri a mozgáskorlátozott 

embereket, de van kihez fordulni a felmerülő panaszokkal. 

 

– Ezekben az esetekben a mozgássérült utasok a közlekedési vállalat ügyfélszolgálatához, a 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz és az Egyenlő 

Bánásmód Hatósághoz fordulhatnak, illetve bíróság elé is vihetik az ügyet – mondták 

la-punknak a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségénél. 

 
forrás: borsonline.hu 

 

 

 

Megfontolandó, a rokkantellátás vagy a nyugdíj éri meg 
 

Rokkantnyugdíjas vagyok 2009. december 15-étől, 2016. október 12-én azonban betöltöm a 

63. életévemet. 36 év munkaviszonyom van egyéni vállalkozóival együtt. Van-e mód arra, 

hogy kérjem a nyugdíjam újbóli kiszámítását? Winkler Róbert nyugdíjszakértő válaszol 

olvasónk kérdésére. 

 

Mivel Ön 1953. évben született, ezért a 2009 decemberétől megállapított rokkantsági 

nyugellátása, a rokkantsági ellátó rendszer 2012. január 1-jétől történt átalakításától 

kezdődően vélhetően a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) hatálya alá tartozó 

rokkantsági ellátásként került továbbfolyósításra, amely ellátás már nem minősül saját jogú 

nyugellátásnak. 

 

Az Mmtv. vonatkozó rendelkezései meghatározzák, hogy az a személy, aki 2011. december 

31-éig az 57. életévét betöltötte és korábbi rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátásuk 

2012. január 1-jétől rokkantsági ellátásként kerül továbbfolyósításra, az öregségi 

nyugdíjkorhatár betöltését követően kérheti, hogy ellátása azonos összegben öregségi 

nyugdíjként kerüljön továbbfolyósításra. 

 

Itt kell megjegyezni, hogy mivel a rokkantsági ellátás nem saját jogú nyugellátás, ezért arról 

le lehet mondani és kérelmezni lehet az öregségi nyugdíj újbóli megállapítását is. Ezzel a 

lehetőséggel viszont csak abban az esetben kell élni, amennyiben az újbóli kiszámítás 

magasabb összegű nyugellátást eredményezne. 

 

Felhívom a figyelmét, hogy az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 2 

hónapon belül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tájékoztató levelet küld az érintett személyek 

részére a fenti választási lehetőségről. 

 

Amennyiben a tájékoztató levélre az érintett személy visszaküldi válaszlevelét, és a saját jogú 

nyugellátás iránti igénybejelentés benyújtásával egyidejűleg megjelöli, hogy az újbóli 

kiszámítást kizárólag abban az esetben kéri, ha az újbóli kiszámítás magasabb összeget 

eredményez a korábban megállapított és folyósított ellátás összegénél, úgy abban az esetben 

az eljáró nyugdíjbiztosítási szerv – lakóhely szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjakat 

elbíráló főosztálya – úgynevezett próbaszámítást végez és az alapján dönt a nyugellátás újbóli 

megállapításáról. 



 

Összegezve tehát, a nyugdíjkorhatár betöltését követően kérelmezheti majd a saját jogú 

nyugellátása megállapítását. 

 
forrás: adozona.hu 

 

 

 

Átadták a mozgássérültek rehabilitációs központjának felújított épületeit 

Budapesten 
 

Átadták a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjának felújított épületeit hét-

főn a főváros II. kerületében. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügye-

kért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára az ünnepségen azt mondta: a kor-

mány célja, hogy mindenki minél teljesebb életet élhessen, ez a mintegy 740 millió forin-

tos beruházás is ezt szolgálja. 

 

Czibere Károly közölte: a szociális szolgáltatások minőségének javítása közös ügy, "minden 

egyes megújuló négyzetméter" arról szól, hogy "befektetünk a jövőbe", a társadalom integritá-

sának, befogadóképességének ügyébe. 

 

Kitért arra is, elkötelezettek abban, hogy figyeljék, hol van szükség fejlesztésekre. Jelezte: en-

nek több lépése van, az egyik az épített környezet fejlesztése, ami egyszerre eredményezi a 

színvonal növekedését és a munkatársak számára a munkakörülmények javulását, a másik pe-

dig a humán tőke megbecsülése és fejlesztése. A II. kerületi létesítményt olyan központnak 

nevezte meg, ahol mindkét feltétel teljesül. 

 

Czibere Károly kiemelte: a kormány célja, hogy befogadó társadalmat építsen, ahol "nincs kü-

lön útjuk" a mozgáskorlátozott embereknek. Az akadályokat le kell bontani, a meglévő képes-

ségekre kell koncentrálni, nem azok hiányára, mert így élhet mindenki teljesebb életet - fogal-

mazott. 

 

Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) fejlesztés- és klímapolitikáért, vala-

mint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára közölte: a kormány letette a voksát 

amellett, hogy minden évben a középületek legalább három százalékát felújítja, és ehhez meg-

vannak a szükséges források. A kormány azt preferálja, hogy a hűtés, a fűtés és a világítás 

mindenütt megoldható legyen megújuló energia használatával. 

 

A közreadott sajtóanyagban az áll: az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív 

Programja keretében, a Kohéziós Alapból megvalósuló beruházás során a főépületet hőszige-

telték, kicserélték az ajtókat és az ablakokat, napelemeket helyeztek el, valamint megújult két 

épület erősáramú hálózata és új tűzjelző rendszert is kiépítettek. 

 

A központban jelenleg csaknem száz mozgáskorlátozott ember él, továbbá működik egy egy-

házi iskola is, százharminc tanulóval. 

 
forrás: webradio.hu 

 



A DM és a Katolikus Karitász családokat segítő közös akciója 
 

Ötödik éve szervezik meg a DM (Drogerie Markt) és a Katolikus Karitász „Együtt a 

babákért” elnevezésű közös kampányát a kisgyermekes családok támogatására. A 

pelenkaadományt, melyet 800 gyermekhez juttatnak el, január 25-én adták át néhány 

családnak Budapesten, a Szent Erzsébet Karitász Központban. 

 

 
 

 

A DM (Drogerie Markt) és a Katolikus Karitász közös kampánya most is a nehéz 

körülmények között élő családokat és gyermekeiket támogatja. A mostani akció 

eredményeként mintegy 20 millió forint értékben több mint félmillió darab pelenkával tud a 

két szervezet családokat segíteni. 

 

Az akció lezárásaként január 25-én a DM és a Katolikus Karitász vezetősége közösen adták át 

néhány családnak a pelenkákat Budapesten a Szent Erzsébet Karitász Központban. 

 

Az átadón Écsy Gábor, a katolikus egyház hivatalos segélyszervezetének magyarországi 

igazgatója köszöntötte a cég képviselőit és a megjelent családokat. „Immár ötödik alkalommal 

állhatunk itt és köszönthetünk újabb és újabb csemetéket. Az öt év alatt több mint 1800 

kisgyermeknek tudtunk segíteni ezzel az adománnyal.” Köszönetet mondott a DM-nek az 

ismételt együttműködésért, valamint mindazoknak, akik hűségpontjaikat felajánlva segítették 

a kisgyermekes családokat. 

 

Kanyó Roland, a DM Kft. marketing- és PR-menedzsere elmondta, számukra nagyon fontos, 

hogy támogató programjaikhoz olyan partnereket találjanak, melyek segítségével valóban a 



nehézségekkel küzdő családokat tudják támogatni. Így az „Együtt a babákért” kampányban a 

Katolikus Karitásznak köszönhetően már ötödik éve fordítanak figyelmet a nagycsaládokra. 

 

A támogatott háztartások számára nagy segítséget jelent a fél évre elegendő pelenka, hiszen a 

legtöbb esetben többgyermekes családok kerülnek be a programba. Az országos akcióban 

idén több olyan családot is segítenek, ahol mozgássérült gyermek, ikrek vagy hármas ikrek 

születtek. A családok így a pelenkára szánt pénzt a többi gyermekre vagy egyéb 

szükségleteikre tudják fordítani. 

 

A kampány során több ezer DM-vásárló ajánlotta fel hűségpontjait, így idén közel 800 

kisgyermek részesülhet a támogatásban. A pontok felajánlásáéért most első alkalommal 

kaphattak a vásárlók egy kis plüssmacit ajándékba. 

 

Az öt év során az „Együtt a babákért” program keretében már több mint 1800 gyermeket 

támogatott a cég és a segélyszervezet, összesen mintegy 80 millió forint értékben. 

 
Forrás: Katolikus Karitász 

 

 

 

 

INDUL A HIGHLIGHTS OF HUNGARY, 2015 LEGKREATÍVABB 

MAGYAR PROJEKTJEINEK VERSENYE 
 

Oscar-díjra jelölt formabontó művészfilm, nők elleni erőszakkal foglalkozó művészeti 

projekt, gender témájú fotó-sorozat, közösségi barkácsműhely, vak fiatalokkal 

divatkísérletet megvalósító fodrász, autistákat segítő klasszikus zenei projekt, a terror 

jelenségeit átértelmező techno party, mozgássérülteknek készült térkép, egészségügyi 

ellátásról szóló fotó-dokumentáció – az elmúlt évben ismét számos olyan alkotás és 

projekt született a művészetek, a dizájn vagy éppen a közösségi szerveződések terén, 

amelyekre büszkék lehetünk. 

 

A kreatív szakma értékmenedzsmentjével foglalkozó Super Channel idén harmadik 

alkalommal rendezi meg a Highlights of Hungary-t, amelyre tizenegy kurátor nevezi az általa 

legizgalmasabbnak és legfontosabbnak tartott kreatív produktumokat a lehető legszélesebb 

spektrumból: akad közöttük fesztivál, verseskötet, autistákat megsegítő koncert, vagy éppen 

vállalkozókat támogató program. 

 

“Mi magyarok rá vagyunk kényszerítve arra, hogy kreatívak legyünk. Ezért születik annyi 

zseniális kreatív projekt minden évben. Ez a verseny arról szól, hogy együtt örülünk ezeknek 

a sikereknek!” – vallja Remete Tibor, a Highlights of Hungary-t szervező Super Channel 

alapítója. 

 

A kurátorok által kiválasztott 53 jelöltre február 10-ig lehet szavazni az esemény honlapján, a 

győztesek kilétére pedig a Toldi Klubban rendezett gálán derül fény február 17-én, ahol a tíz 

legtöbb közönségszavazatot kapott jelöltet díjazzák, valamint átadják az InStyle magazin 

különdíját. 

Az esemény fővédnöke Szalay-Bobrovniczky Alexandra, Budapest főpolgármester-

helyettese. Juhász Anna irodalmár, kulturális menedzser és Szabó Simon színész, rendező 

pedig az est házigazdái lesznek. 



A Highlights of Hungary célja egy olyan platform létrehozása, amely szakmai alapokon áll, 

ám kategóriák nélkül, a nagyközönséget is bevonva ad színes képet a magyarországi kreatív 

szektor éves sikereiről és eredményeiről. A szervezők szándéka, hogy a sikerekből minél több 

jusson el a szélesebb közönséghez is, és minél nagyobb társadalmi bázisa legyen a kreatív 

szakmáknak. 

 

 
 

“A Highlights of Hungary sokféle és sokszínű, mint mi, mint a társadalom, amelyben élünk, 

mint a kultúra, amely körülvesz bennünket. A nyitottság ma talán mindennél fontosabb. 

Elfogadni, figyelni, megérteni-vágyni a másikat. Ízlést formálni az alkotók élet-feladata, 

nekünk, kultúrában dolgozóknak mindennek a teremtett gazdagságnak az ismerete és 

továbbadása a feladatunk” – vallja az esemény egyik kurátora és társ-házigazdája, Juhász 

Anna irodalmár és kulturális menedzser. 

 

Unger András, a program egyik kurátora így fogalmaz: “A jelöltek kiválasztásában az 

alapelvem az volt, hogy mutassanak túl azon, amit általában véve gondolunk akkor, ha 

kiejtjük a szánkon, hogy kreatív projekt. Tágítsanak horizontot, rugdossanak küszöböket, 

lehetőleg annyira, hogy később ne csak úgy emlegessük őket, mint ügyes versenyzők az 

izgalmas dolgok dzsungelében, hanem mint olyanok, akik képesek verejtékezés nélkül a 

dzsungel fölé emelkedni.” 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A projekteket jelölő tizenegy kurátor között akad újságíró, marketing-szakember és építész is. 

Ennek megfelelően a jelölt kezdeményezések is rendkívül sokfélék. A nagyközönség által is 

ismert filmek, kiállítások, fesztiválok, dizájnprogramok mellett olyan egyéni kezdeményezésű 

projektek is bekerültek a jelöltek közé, amelyet a kreatív iparon kívülről eső magánszemélyek 

indítottak. Budapest Főváros támogatásával a jelöltek munkáiból márciusban kiállítás nyílik a 

Főváros Kossuth Lajos utca 14-16. alatti kiállítótérben. 

 

forrás:instyle.hu 

 

 

 

Hatvanezer eurót kaptak ötleteik megvalósítására civil szervezetek 
 

 

Mozgássérülteknek épített fitneszterem, fogyatékkal élők által működtetett kávézó, 

mélyszegénységben élők munkavállalási esélyeinek javítása és egy előítéletek elleni 

küzdelmet elősegítő társadalmi szervezet nyert összesen hatvanezer eurós (csaknem 19 

millió forintos) támogatást és mentori képzést az UniCredit társadalmi innovációs 

pályázatán. 

 

Több mint 120 projektötlet érkezett az UniCredit Alapítvány Lépj velünk! című társadalmi 

innovációs pályázati kiírására, közülük választotta ki a zsűri a nyerteseket - közölte a 

pénzintézet hétfőn az MTI-vel. 

 



A zsűri döntése alapján 15 ezer eurót fordíthat egy Magyarországon eddig egyedülálló, látás- 

és mozgássérültek számára akadálymentesített fitneszterem kialakítására a SUHANJ! 

Alapítvány, az Igazgyöngy Alapítvány programját, amely hátrányos helyzetű csoportokat von 

be a termelőmunka világába, szintén 15 ezer euróval jutalmazta a zsűri. A program nemcsak 

lehetőséget ad a jövedelemszerzésre, de fejleszti is a résztvevők munkavállalói készségeit: 

alapvető mezőgazdasági, kertművelési ismereteket kapnak, a közösségi munka élményével 

pedig együttműködési képességük is erősödik. 

 

A Magyar Református Szeretetszolgálat 12 ezer 500 eurót nyert a bódvalenkei Freskófalu 

program továbbfejlesztéséhez és szintén 12 ezer 500 eurót kapott a fogyatékkal élők által 

működtetett Nem Adom Fel Café & Bar szolgáltatásainak bővítésére a Nem Adjuk Fel 

Szociális Szövetkezet. A támogatás révén a kávézó a jövőben meleg ételt is tud majd 

biztosítani a betérőknek, továbbá egyéb vendéglátóipari szolgáltatásokat is vállalhat, ami 

tovább növeli a kávézó hosszú távon fenntartható, gazdaságilag is stabil működését. 

 

A négy nyertes mellett a zsűri anyagi támogatással nem járó, kapacitásfejlesztést jelentő 

különdíjat szavazott meg a Technológiai Oktatásért Alapítványnak, amely az elmúlt két év 

alatt 550 fiatal lányt oktatott és inspirált technológiai területen. 

 

A díjazott szervezetek a most odaítélt támogatás mellett részt vesznek a bank munkatársai 

körében kiírt szavazáson is, amelynek nyertese további 5 ezer eurós támogatást kap majd. 

 

A pályázatot második alkalommal hirdették meg azzal a céllal, hogy hosszú távon 

fenntartható innovatív megoldásokban gondolkodó szervezeteket támogasson. 

 
forrás: MTI 
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                   A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 

 

 

ÁLOMSZÁLLÍTÓ: LEGYÜNK MI A MOZGÁSSÉRÜLTEK LÁBAI 
 

ÁLOMSZÁLLÍTÓ: ˝LEGYÜNK MI A MOZGÁSSÉRÜLTEK LÁBAI˝ Ingyen 

szállítanának mozgássérült embereket- mondja Brandt Viktor, az Álomszállító Autó 

kezdeményezője. Ahogyan ő mondja: a projekthez 5000 igaz-szívű ember kell, akik 2015 

forintot adományoznak. Ennyi elég lenne ahhoz, hogy egy mozgássérültek szállítására 

alkalmas kisbuszt vegyen, és egy évig ingyen szállítsa őket. 

 

Brandt Viktor a BKV trolibusz sofőrje, akinek az az álma, hogy szabadnapjain a 

mozgássérülteket segítse: egy kisbuszt szeretne venni, amelynek segítéségével szállíthatná a 

mozgássérülteket. Ehhez gyűjt adományokat, amit az Antal Zsuzsa Alapítvánnyal (AZSA) 

együttműködve számol el. Az AZSA egyébként a gerincsérülteknek nyújt segítséget: olyan 

kezdeményezéseket, szervezetek támogat, amelyek tájékoztató, valamint szociális, 

egészségügyi és jogvédő tevékenységet végeznek. 

 

 
 

Vasárnap a Hősök Terén szerveztek egy kisebb rendezvényt, amely a projekt fontosságára 

szerette volna felhívni a figyelmet és az adománygyűjtés is céljuk volt.  

 



Azért, mert valaki nem tud járni, attól még ugyanarra az élményre vágyik, mint én, aki viszont 

tudok járni.  

- mondta Brandt Viktor, a projekt megálmodója. A Hősök terén egy jelképes 

kötélhúzást rendeztek. A rendezvényen Sándor Mária, a fekete ruhás nővér is részt vett, aki 

azt mondta: minden ilyen jellegű, polgári kezdeményezést támogat. 

 

Brandt Viktor hozzátette: nagyon szeretnének vidéken is hasonló rendezvényeket, hogy ott is 

felhívják a figyelmet a kerekes székesek problémájára, akiknek sokkal nehezebb elmenni 

kirándulni valahova, mint egy nem mozgáskorlátozott embernek.  

 

Én leginkább BKV-val járok, és imdáom a BKV-val való közlekedést, mert ha egy-egy olyan 

emberrel találkozom, vagy ismerőssel, akkor tudok velük beszélgetni. De az Álomszállító 

Autó nagy segítség lehet, ha orvoshoz kell mennem  

-mondta a rendezvény egyik résztvevője, aki szintén mozgáskorlátozott. Az autó nagy 

segítség lehet, akkor is, ha valamilyen segédeszközre van szüksége, amit csak Budapesten 

talál meg, ő maga viszont vidéki- mondta egy másik résztvevő. 
 

forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 

 

 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

 

Révészképzést indít az ÖNÉ mozgássérültek számára 
 

Azoknak az embertársainknak igyekszünk lelki és gyakorlati tanácsokkal szolgálni, akik 

fiatal vagy felnőtt korban váltak tartósan vagy végleg súlyosan mozgáskorlátozottá 

baleset vagy betegség miatt, és kerekesszéket használnak. 

 

A tanfolyam 2016. március 18-tól 2016. június 25-ig tart.  

A képzésekre hetente, péntek délután 14-20 óráig  

és szombaton 9-20 óráig kerül sor Budapesten.  

A szervező ingyen biztosítja a képzést, az étkezést és a szállást.  

 

Jelentkezés: e-mailben önéletrajzzal és motivációs levél benyújtásával az 

oneleteg@gmail.com címre.  

Jelentkezési határidő: 2016. február 8. hétfő  

A felvételi elbeszélgetés helyszínéről és időpontjáról később küldünk tájékoztatást a megadott 

e-mail címre.  

A képzés részvételi díjának jelképes összege egyszeri 5000.- Ft.  

 

A program támogatói:  

Magyar Nemzeti Bank, OORI, MEOSZ, ÖNÉ  

 

A révész tevékenységről:  

Azoknak az embertársainknak igyekszünk lelki és gyakorlati tanácsokkal szolgálni, akik fiatal 

vagy felnőtt korban váltak tartósan vagy végleg súlyosan mozgáskorlátozottá baleset vagy 

betegség miatt, és kerekesszéket használnak. Saját tapasztalatainkból merítve adunk 



tanácsokat, így mindvégig hitelesek maradunk előttük, hiszen problémáink hasonlóak, de – 

mint az a beszélgetések alkalmával kiderül – megoldhatók, enyhíthetők.  

 

A révészek maguk is kerekesszékben élő emberek, akik rehabilitációs intézmények különböző 

osztályaira járnak, azért teszik ezt, hogy saját életük hiteles példájával a frissen sérült 

embereknek adjanak reményt a kilátástalanság, a magárahagyatottság rideg és riasztó érzései 

leküzdésében. Bizonyítják, hogy a maradandó károsodás után is van remény egy új típusú, de 

boldog élet kiépítésére. Ez a tevékenység a kliens belső pozitív energiáit mozgósítja, s 

elindítja benne a „hogyan tovább” fejlődési folyamatot, amely a végső társadalmi integrációt 

segíti elő.  

Az általunk nyújtott segítséggel kiegészülve jóval hatékonyabbá válik a komplex 

rehabilitációs program. 

 

• 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 
 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

Toborzási projekt asszisztens (távmunka) 
 

Jelige: "INNOVIE" 

Angolul jól kommunikáló, erős informatikai affinitással rendelkező, megváltozott 

munkaképességű munkavállalót keresünk saját csapatunkba.  

 



Az Innoview magasan képzett IT szakemberek toborzására és IT projektek külső szakértőkkel 

történő támogatására specializálódott vállalat, amely 2011-ben alakult. Célunk, hogy flexibilis 

munkaerő piaci megoldásokat kínáljunk a nagyvállalatok folyamatosan változó informatikai 

szakemberigényeire. Munkatársaink sok éves tapasztalattal rendelkeznek mind IT toborzás, 

mind munkaerő menedzsment területen. Ügyfeleink elsősorban multinacionális 

nagyvállalatok, a Fortune 500 vállalatok hazai leányvállalatai, bankok, szoftvergyártók és 

rendszerintegrátor cégek.  

 

Az adatrögzítés mellett az új kolléga feladata lesz a cég portáljához kapcsolódó közösségi 

oldalak (Facebook, LinkedIn) látogatottságának növelése, szakmai cikkek fordítása és kreatív 

ötletek megvalósítása. Így mindenképpen olyan jelöltek jelentkezését várjuk, akik nyitottak a 

HR és az informatika világára, szívesen olvasnak a területeket érintő, főként angol nyelvű 

cikkeket.  

 

A munkakör rész- vagy teljes munkaidős, napi 4-6-8 órás, távmunkában végezhető.  

 

Feladatok:  

- IT szakemberek önéletrajzainak rögzítése a toborzói adatbázisba  

- Aktív részvétel a cég közösségi média aktivitásában (Facebook, LinkedIn)  

- Szakmai cikkek angolról magyarra és magyarról angolra fordítása (HR és informatika)  

- Kreatív ötletek prezentálása a toborzási tevékenységhez  

- Riportok, beszámolók, prezentációk összeállítása  

 

Elvárások:  

- Felsőfokú végzettség  

- Magabiztos, kommunikációképes angol nyelvtudás  

- Magabiztos MS Office ismeret  

- Informatikai ismeretek vagy affinitás a terület iránt  

 

Munkavégzés helye: távmunka  

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő (4-6 óra) vagy teljes munkaidő (8 óra)  

 

Jelentkezési határidő: 2016.02.29.  

Akadálymentes-e a munkahely: Igen  

Munkaidő kezdete és vége: 9:00 – 17:00 (részmunkaidő esetén a 4-6 órás munkavégzés 

rugalmas a törzsidőn belül)  

Munkaszerződés típusa: Határozatlan idejű, alkalmazotti munkaviszony  

Számlaképesség szükséges-e: Nem  

 

Kiválasztás, felvétel menete, módja:  

1.kör telefonos interjú,  

2.kör személyes interjú,  

3.kör személyes interjú és ajánlatadás.  

 

Bruttó Fizetés, munkabér: br. 150.000-200.000Ft+ cafeteria (szakmai háttér, rendelkezésre 

állás függvényében)  

Munkavégzés helye: Távmunka 

 

Jelentkezési határidő: 2016 február 29. 

 



 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

