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Módosultak a rokkantsági járadék ellátás szabályai 
 

A rokkantsági járadék szabályai 2016. január 1-től több ponton is módosultak. 

Cikkünkből kiderül, mi változott, s mi maradt változatlan. 

 

A jelentős mértékű egészségromlás miatt igénybe vehető pénzbeli ellátások az 

egészségromlás mértéke függvényében különbözőek lehetnek. A szóba jöhető ellátások közül 

közismert a megváltozott munkaképességű személyek részére nyújtható rehabilitációs ellátás 

vagy rokkantsági ellátás, az üzemi baleseti eredetű középsúlyos egészségkárosodás miatt 

igénybe vehető baleseti járadék. 

 

Ezen a területen találkozunk azonban egy olyan speciális helyzettel is, amikor igen 

nagymértékű az egészségromlás, és az olyan korai életkorban keletkezett, hogy a 

társadalombiztosítási ellátásokhoz szükséges minimális mértékű biztosítási, szolgálati idő sem 

kerülhetett megszerzésre. 

 

Erre a problémára nyújt megoldást a rokkantsági járadék, amelynek szabályai 2016. január 1-

től több ponton is módosultak. 

 

A rokkantsági járadék olyan fiataloknak ad rendszeres pénzbeli ellátásként segítséget, akik 

igen fiatalon, esetleg születésüktől kezdve kerültek nagyon súlyos egészségi állapotba, 

sokszor életük során végig viselve az egészségi probléma, betegség, fogyatékosság terhét. 

 

A helyzetre a rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII.27.) MT. Rendelet szabályainak 

ismerete adhat tanácsot. 

 

Rokkantsági járadékra az jogosult, akinek huszonötödik életéve betöltése előtt keletkezett 

egészségkárosodása legalább 70 %-os mértékű, és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban 

vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesül. 

 

2016-os változás 

 

2016. előtt a jogszabályban az egészségi állapottal kapcsolatos meghatározás a 

következőképpen szerepelt: rokkantsági járadékra az jogosult, aki huszonötödik életéve 

betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, vagy 80 %-os, vagy azt meghaladó mértékű 

egészségkárosodást szenvedett. 

 

E rendelkezés helyébe lépett az új szabály, legalább 70 %-os mértékű egészségkárosodást, 

mint jogosultsági feltételt meghatározva. 

 



Ezzel összhangba került a rokkantsági járadékra alapot adó egészségi állapot meghatározása 

más, szintén a legsúlyosabb, 70 %-os egészségromláshoz kötődő ellátások jogosultsági 

feltételeivel. 

 

További változás az ellátással kapcsolatban az ún. együttfolyósítási tilalom kibővülése, azaz 

olyan más ellátások meghatározása, melyek folyósítása egyidejűleg kizárja a rokkantsági 

járadék folyósítását. 

 

2016. előtt a nyugellátás, baleseti nyugellátás megállapítása esetén volt kizárt a rokkantsági 

járadék egyidejű megállapítása. 

 

2016-tól ez a kör bővült a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülő 

személyekkel, akik szintén nem kaphatnak rehabilitációs ellátás vagy rokkantsági ellátás 

mellett egyidejűleg rokkantsági járadékot is. 

 

A módosítással hozzáigazításra került a kettős ellátás tilalma az időközben történt 

változásokhoz. Így most a korábban a nyugellátási fogalomba tartozó rokkantsági, baleseti 

rokkantsági nyugdíj, mint kizáró ellátás helyébe lépett a megváltozott munkaképességű 

személyek már nem nyugdíjnak minősülő ellátó csomagja 

 

Ez a szabály azonban természetesen csak a jövőre nézve képezhet kizáró okot, ahogy azt a 

83/1987. (XII.27.) MT rendelet új 6. § (2) bekezdése tartalmazza is. 

 

Új rendelkezés lépett annak az előírásnak helyébe is, amely 2016. előtt a térítés nélküli 

intézményben elhelyezett rokkantsági járadékos személy részére kizárta az ellátás 

megállapítását, illetve folyósítását. Ma már ez az elhelyezés nem akadálya a járadéknak. 

 

Változott végül a rokkantsági járadék összege is, a korábbi 33.930 Ft helyébe 2016-tól 34.475 

Ft lépett. 

 

Nem változott 

 

Nem változott az az előírás, mely szerint a rokkantsági járadékot az érintett személy 

tizennyolcadik életévének betöltésétől lehet megállapítani. 

 

Ha a jogosultsági feltételek fennállnak, az igény – azonosan a nyugellátási igényekkel – hat 

hónapra visszamenőleg is érvényesíthető. 

 

A rokkantsági járadék megállapításának továbbra sem előfeltétele szolgálati idő megléte. 

 

Ezzel a rendelkezéssel válik lehetővé ellátás megállapítása azon fiatalok számára, akik 

egészségi állapotuk miatt az esetek túlnyomó részében nem tudnak munkát vállalni, és így 

szolgálati időt szerezni. 

 

A rokkantsági járadék megállapítására irányuló igényt az igénylő/meghatalmazottja vagy 

törvényes képviselője terjesztheti elő a jogosult lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási 

igazgatási szervnél. 

 

Abban az esetben, ha a rokkantsági járadékot igénylő személyt nagykorúsága elérésekor 

egészségi állapota (szellemi képességei) miatt gondnokság alá kell helyezni, előbb a 



gondokság alá helyezési eljárást kell lefolytatni, hogy gondnoka nyújthassa be, mint törvényes 

képviselő a járadék iránti igényt. 

 
forrás: ado.hu 

 

 

 

A távmunka nem azt jelent, hogy munkába menet és jövet is lehet dolgozni 
 

Az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériuma áll a nyolcadik helyen azon cégek, 

intézmények top százas listáján, amelyeknél valóban létezik távmunka. Magyarországon 

a munkavégzés ezen formáját leginkább túlórázásra és a betegszabadság „hasznos” 

eltöltésére használják. Amerika messze van. 

 

Miközben az Egyesült Államokban a munkavállalók 25 százaléka dolgozik távmunkában, 

addig Magyarországon csak 10 százalék között van azok aránya, akik munkájuk legalább egy 

részét végezhetik távolról, és csak néhány százalékuk dolgozhat száz százalékban otthonról. 

 

Pedig tíz-tizenöt évvel ezelőtt még bőven tartotta magát az az elképzelés, hogy mára a 

dolgozók jelentős része nem egy irodában ülve dolgozik, mert munkájának nagy részét 

távmunkában is el tudja végezni. Ez nem jött össze. Bár technikai szempontból szinte minden 

adott ahhoz, hogy sokaknak ne kelljen mindennap nyolc órát az irodában ülniük, a 

munkáltatók nagy része még mindig bizalmatlan a távmunkával kapcsolatban. Így maximum 

akkor van lehetőség a távmunkára, ha túlmunkát kell végezni, vagy az ünnepek, esetleg 

betegszabadság idején van szükség a dolgozó munkájára. 

 

Ettől függetlenül folyamatosan emelkedik azon cégek száma, ahol a dolgozóknak valódi 

opció a munkavégzésre a távmunka és nem csak akkor dolgoznak otthonról, ha betegek. A 

Forbes most lehozta a távmunkában élenjáró amerikai cégek, intézmények százas listáját. Az 

elmúlt években az Egyesült Államokban 36 százalékkal emelkedett a távmunkát is biztosító 

cégek száma. Azon pedig egyáltalán nincs mit csodálkozni, hogy az élen elsősorban 

informatikai cégek állnak. Az viszont külön érdekes, hogy a nyolcadik helyen az Egyesül 

Államok mezőgazdasági minisztériuma áll, miközben a Yahoo-nál kimondottan „betiltották” 

a távmunkát és szigorú bejárásra kötelezik a munkavállalókat. 

 

Magyarországon bár emelkedik a távmunkát bevezető vagy használó cégek száma, az esetek 

többségében inkább az a jellemző, hogy főleg a túlmunkát, illetve az ünnepi időszakokat 

oldják meg így, és nem valós alternatívaként használják. Az Y és Z generáció számára 

álláskereséskor gyakran kritérium a rugalmas munkavégzés lehetősége. De a többi 

munkavállaló – főleg a kismamák, kisgyerekes szülők, megváltozott munkaképességűek – 

számára is kimondottan vonzó a távmunka, annyira, hogy akár jutalomként is tekinthetnek a 

bevezetésére, vagyis remek motivációs eszköz lehet a tehetséges szakemberek megtartásában. 

(Hasonló igény van egyébként a részmunkaidőre és az egyéb rugalmas foglalkoztatási 

formákra.) 

 

Magyarországon főleg a kisvállalatok körében szinte teljesen elképzelhetetlen a távmunka 

bevezetése, pedig ezzel a foglalkoztatási formával a munkaadó is jelentős pénzt takaríthat 

meg – hiszen így például jelentősen kisebb infrastruktúrát kell fenntartania. 

 



A legnagyobb probléma a bizalom, a cégvezetők jelentős része egyszerűen azt gondolja, hogy 

a dolgozók nem teljesítenek jól, ha nincsenek szem előtt. Pedig egy rövid tréning keretében 

tanulható a „főnök és korbács” nélküli hatékonyság. Ráadásul a munka–magánélet egyensúly 

megtartásával a dolgozók teljesítménye kiegyensúlyozottabb lehet 

 
forrás: hvg.hu 

 

 

 

Akadálymentesítésre megduplázott támogatást lehet igényelni 
 

Január elsejétől változott a lakóingatlan átalakításához kapcsolódó akadálymentesítési 

támogatás összege és igénybevételének lehetősége is. A támogatást már nemcsak egyszer 

lehet igényelni, hanem tízévente újra, összege pedig az eddigi 150 ezerről január 

elsejével 300 ezer forintra nőtt.-hívja fel a figyelmet az EMMI közleményével. 

 

Több támogatást kapnak idén a fogyatékos embereket segítő szervezetek is. A 2016-os évre 

vonatkozó költségvetési törvény alapján jövőre 1,2 milliárd forinttal emelkedik a támogató 

szolgáltatásokra és közösségi ellátásokra szánt összeg. 

 

A kormány első körben tavaly ősszel 45 millió forinttal, majd idén januárban 340 millió 

forinttal emelte a támogatási összeget. A támogató szolgálatok munkája elengedhetetlen 

ahhoz, hogy a fogyatékossággal élők esélyt kapjanak az autonóm, önálló életre, ne 

szoruljanak be az otthonukba és szigetelődjenek el a társadalomtól. A szolgálatok alapvetően 

két feladatot látnak el: a fogyatékossággal élők szállítását és otthoni gondozását. 

 

A fogyatékossággal élő emberek számíthatnak a kormányra, hiszen a fogyatékos emberek 

ügye a társadalom közös ügye. Az EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért 

Felelős Államtitkársága a fogyatékosságügy területén intenzív párbeszédre törekszik a 

szakmai szervezetekkel. Tavaly megalakult a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság, amely 

rendkívül fontos koordinatív fórum a fogyatékosságügynek az ágazatok közötti egyeztetésben 

és párbeszédben. 

 

Az Országgyűlés tárgyalta az Országos Fogyatékosságügyi Programot és a pártok 

egyöntetűen elfogadták a 2015-2025. évekre szóló hosszú távú stratégiát. Az elmúlt években 

folyamatosan nőtt a fogyatékos személyek szociális ellátásaira szánt támogatás minden 

intézményi forma esetében. 

 
forrás: orientpress.hu 

 

 

 

Több kártérítés a Down-szindrómásoknak 
 

Évente átlagosan 15 műhiba perben hozott ítéletet találunk, amelyeket Down-

szindrómások ügyében hoztak. 

 

Jelentős változás állt be az orvosi műhiba következtében fogyatékossággal született 

gyermekek kártérítési lehetőségeit illetően. Erről a témáról kérdezte 

a szegedma.hu dr. Varga-Orvos Zoltánegészségügyi szakjogászt, orvos-jogászt. 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2016/02/tobb-karterites-a-down-szindromasoknak-es-szuleiknek.html


Mekkora összegű vagyoni kártérítésre jogosultak a szülők? 

A vagyoni kártérítés a pénzben kifejezhető károk pénzbeli kompenzálására szolgál. Ilyen 

kárnak tekinthető pl. a fogyatékos gyermek miatt szükségessé váló lakás átalakítás, 

gépjárművásárlás, gyógyíttatás, kerekesszék, gyermekfelügyelet költségei, és a sort még 

sokáig lehetne sorolni. Összességében ezt a fogyatékos gyermek egész életére számolva, ez 

sok 10 millió forintot jelent. 

Jelentős újdonság, hogy egy nemrégiben napvilágot látott jogi változás szerint az orvosi 

műhiba következtében fogyatékosan született gyermek szüleit nem csak az egészséges 

gyermekek felneveléséhez képesti többlet vagyoni kártérítés illeti meg, hanem a fogyatékosan 

született gyermek felnevelésének teljes költsége. 

Egy példával megvilágítva: ha egy egészséges gyermek felnevelésének költsége 20 millió 

forint, egy fogyatékos gyermek felnevelésének költsége 50 millió forint, akkor a szülők a 

teljes 50 millió forintra jogosultak, nem csupán a két összeg különbözetére, azaz 30 millió 

forintra. 

Évente mennyi orvosi műhiba pert indítanak Down-szindrómás gyermekek születése miatt? 

Az utóbbi fél évtized alatt évente átlagosan 15 ítéletet találunk, amely Down szindrómások 

ügyében határozott. A pontos számok azonban nem ismertek, mert csak azok az ügyek 

hozzáférhetőek, amelyek legalább az Ítélőtáblákig vagy a Kúriáig feljutnak. 

További részletek a weboldalon. 

 
forrás: weborvos.hu 

 

 

 

Futással az elfogadásért: Eladó kilométerek 
 

Nádudvari Péter 2012 októberében a Bátor Táborért futotta le a maratont. Ott már sok 

éve szerveznek Élménykülönítmény néven jótékonysági sportközösséget, s fel lehet 

ajánlani kilométereket a tábor lakóiért. Innen jött az ötlet, hogy futhatna akár az övéiért 

is. 

 

– Péter, mi a játék? Most akkor nem lesz játék? 

– Ilyet nem mondtam. 

– Azt mondtad, hogy most nem lesz. Úgy nem ér, ha nem lesz, mert mindig van. 

 

– Jó, akkor lesz. Mindenkinek zongorázom egy számot, s neki ki kell találnia, mit játszom. 

– És aki nem találja ki, az kiesik? S lesz, aki nehezebbet kap, mint a másik? Olyat kell 

kérdezni nyilván, ami nem olyan ismeretlen... 

– Mindenki nyer, aki kitalálja a zenét. 

– Úgy nem ér. Ha nem lesz játék legközelebb, amiben van nyertes, én nem tudom, mit 

csinálok, de nem lesz jó vége, az biztos! Nem az a fontos, hogy én nyerjek. Nekem tök 

mindegy, ki nyer, csak legyen valaki. Olyan játék nincs, amiben nincs egy nyertes. Vagy van, 

de az nem jó játék. 

 

Egy nyolcéves kislány és segítő tanára, Nádudvari Péter között zajlik a fenti párbeszéd 

Gyöngyösön, a ferences rendi Autista Segítő Központban, egy csütörtök délután. Az 

országban egyedülálló ez az intézmény, itt csak autizmussal élők vannak, harmincöt bentlakó 

és tizenöt bejáró. Az itteni iskolában tanulnak, s itt fejlesztik őket délutánonként. A férőhely 

korlátozott, de akár háromszor ennyi gyereket is tudnának fogadni, olyan nagy az igény egy 

effajta támogató helyre. 



Kivételes kislány, az IQ-ja kiemelkedően magas. Amikor az intézménybe került, voltak 

problémái a beilleszkedéssel. Mióta itt van, érezhetően javult a viselkedése. Felnőve akár 

sebész vagy űrkutató is lehet, ha megkapja a szükséges segítséget. 

Fejlesztésében sokat segít a zene. 

 

videó: https://youtu.be/CGKgEzCExsE 

 

Nádudvari Péter egy, a társadalmi problémákra érzékeny, értelmiségi családban nőtt fel, 

édesanyja Gyöngyösön orvos, édesapja szociális munkás. Már gyerekkorában megszokta, 

hogy nem mindenki olyan, mint ő, vannak értelmi fogyatékos vagy mozgásukban korlátozott 

gyerekek, akikkel ugyanúgy együtt lehet táborozni, csak kicsit jobban oda kell figyelni az 

igényeikre. 

Zenélni már fiatalon megtanult, s a sportolás – s azon belül is a futás, kerékpározás, úszás – 

része lett a mindennapi életének. Most ezt ötvözi az autista gyerekeknél, mozgás- és 

zeneterápiával. 

– A zenében és a sportban nincs autista hegedűs vagy autista hosszútávfutó, csak hegedűs és 

hosszútávfutó van. Ha valaki tökéletesen visszaénekel egy először hallott dallamot – s a 

mieink közül néhánynak abszolút hallása van, ami ritka adottság –, akkor a közönség 

megfeledkezik arról, hogy az a kislány esetleg csak a zöld színű ételeket eszi meg, vagy épp 

ötször mutatkozik be egymás után, és fog kezet valakivel – mondja. 

 

Tizenegy éve vezeti a gyöngyösi Hétszínvirág Napközi Otthon értelmi fogyatékos 

ellátottjaiból álló Gyöngyszem Zenekart. Rajtuk keresztül jutott el az ország legkülönbözőbb 

pontjairól verbuvált, az úgynevezett „színeskotta-rendszert" alkalmazó, értelmi fogyatékos 

zenészekből álló Nemzeti Színkottás Zenekarhoz, ott is felkészítő. Mivel a Pázmányon 

magyar szakon végzett, így ezt a tárgyat és mellette muzsikát oktat egy budapesti, tanulásban 

akadályozott gyerekekkel foglalkozó iskolában. Közben másoddiplomásként végzi a 

gyógypedagógia alapszakot. Csütörtökönként pedig buszra száll, s Gyöngyösre indul az 

autistákhoz. Itt először futóedzést tart. 

Nádudvari Péter 2012 októberében a Bátor Táborért futotta le a maratont. Ott már sok éve 

szerveznek Élménykülönítmény néven jótékonysági sportközösséget, s fel lehet ajánlani 

kilométereket a tábor lakóiért. (Lapunk munkatársai is részt vettek ilyen akcióban. – A szerk.) 

Innen jött az ötlet, hogy futhatna akár az övéiért is. 

 

A rájuk bízott gyerekek zenei táboraiba nem minden szülő tudta addig elküldeni a gyerekét, 

mert vagy a pénz, vagy a felszerelés hiányzott. Ekkor határozta el a fiatal zenetanár, hogy 

nem kuncsorogni fog támogatásért, hanem piaci alapon „kalapozza össze" azt. Saját testi 

erejét bocsátja „áruba", s pénzért fut. 

 

Először a Nemzeti Színkottás Zenekarért teljesítette az Ironman triatlont: ez megszakítás 

nélküli 3,86 kilométer úszásból, 180,25 km kerékpározásból és egy maratoni, 42,195 km 

futásból áll. Péter minden egyes teljesített kilométerét megvásárolhatták a támogatók, s az így 

összegyűlt pénzt végül az értelmi fogyatékkal élő zenészeknek ajánlotta fel. Egy évvel később 

ugyanezt tette meg a gyöngyösi autista gyerekekért, tavaly pedig az Ironman triatlont és a 100 

kilométeres ultramaratont egyszerre „nyomta le" értük. 

– Nem az a cél, hogy első legyek a futásban, az se, hogy ötödik vagy tizedik. Ismerem a 

korlátaimat, a munka és az egyéb elfoglaltságok miatt kevesebb edzés fér bele az életembe, 

mint amennyire ehhez szükség lenne. Mindig leírom, hogy milyen időn belül teljesítem a 

távokat, s ezt a vállalást a szponzoraimmal is megosztom. Célba érek, szintidőn belül, s 

https://youtu.be/CGKgEzCExsE


ilyenkor leginkább annak örülök: megvan a dob, a triangulum, vagy tíz-tizenöt gyerek 

táboroztatásának költsége, éppen mire van szükség. 

 

A futás „fertőző". Már nemcsak Péter ölt mezt csütörtökönként, hanem vele fut az Autista 

Segítő Központ egyik munkatársa, és érintett szülők is csatlakoznak hozzájuk. Ha versenyre 

mennek, velük tart az intézmény igazgatója, Kis Erzsébet és néhány vezetőtársa is. – 

Valakinek vinnie kell utánuk a meleg teát, meg a banánt – mondja az igazgatónő kissé 

tréfásan, de aztán a szavaiból kiderül, nagyon is meghatja az az elhivatottság, amellyel 

Nádudvari Péter a zeneterápiához és a futáshoz hozzááll. Noha az egyház olykor erőn felül is 

támogatja az intézményt, ezek az akciók nemcsak új hangszerekhez, hanem élményekhez is 

hozzásegítik a gyerekeket. 

Azok, akik részt vesznek e két program valamelyikén, nem csupán a zenéhez és a sporthoz, 

hanem más területekhez szükséges készségekben is láthatóan fejlődnek. 

A zene segítségével hamarabb tanulnak meg egy verset, bővül a szókincsük, fejlődik a 

ritmusérzékük. Van olyan gyerek, akit teljesen kikapcsol, ellazít a zene – nem véletlenül van 

például relaxációs szoba is az intézményben, ez ugyanis fontos ahhoz, hogy egy autista el 

tudja engedni magát, s megfeledkezzen a külvilág ingereiről. A futás akkor is hasznos lenne, 

ha nem járna külön versenyeredményekkel, hisz levegőn vannak, sportolnak. De azért jó volt 

látniuk Gábor édesanyjának az arcát, amikor a tizenéves fiú először futotta le a félmaratont. 

Borzasztó büszke volt arra, hogy olyan teljesítményt nyújtott, amit átlagos, hétköznapi 

iskolások közül is csak kevesen. 

 

A cél épp ez lenne, hogy ne tűnjön ki egy autista fiú akár egy futóversenyből, akár egy 

másfajta környezetből. Nádudvari Péter egyik, nem titkolt célja épp az, hogy lebontsa az 

autistákat övező előítéleteket. Mert persze vannak köztük, akik úgy számolnak, mint a híres 

film esőembere, vagy úgy futnak, mint Forrest Gump, s olyanok is, akik megriadnak a zajtól, 

félnek az idegenektől, s pánikba esnek, ha felborul a napirendjük. De ha futnak, ne számítson, 

ki futott, csak az, hogy hány perc alatt teljesítette a távot. S ha zenélni hallják őket, előítéletek 

nélkül élvezzék a torkukból felcsendülő dalokat, amelyek tökéletességéért ők ugyanúgy 

keményen megdolgoznak, mint egy másik iskola másik énekkarában vagy zenekarában a 

gyerekek. 

 

Névjegy 

Nádudvari Péter 1984-ben született Budapesten. A gyöngyösi Autista Segítő Központ 

zeneterapeutája, a gyöngyösi Hétszínvirág Napközi Otthon értelmi fogyatékos ellátottjaiból 

verbuválódott Gyöngyszem zenekar vezetője, a Nemzeti Színkottás Zenekar felkészítője. 

Főállásban a budapesti Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézményben tanít magyart és ének-zenét, mellette gyógypedagógia alapszakra jár. Többször 

teljesítette az Ironman triatlont, maratont és ultramaratont fut. A kilométereit- olykor „eladja", 

és dobot, triangulumot, vagy épp táborozási lehetőséget vesz belőle a gyerekeknek. Heves 

megye egyik Príma díjasa 2015-ben. 

 
forrás: nol.hu 

 

 

 

A pótszabadság igénylésének feltételei 
 

A Munka törvénykönyve szerint a munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb egy 

gyermeke után kettő, két gyermeke után négy, kettőnél több gyermeke után összesen hét 



munkanap pótszabadság jár. A pótszabadság szempontjából a gyermeket először a 

születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a 

tizenhatodik életévét betölti. 

 

A hatályos szabályozás alapján mindkét szülőnek jár a pótszabadság. Ez a gyakorlatban azt 

jelenti, hogy például egy gyermek után két nap pótszabadság jár az anya és két nap az apa 

részére. Az adott szülő részére a törvényben megállapított pótszabadság időtartama a másik 

szülő részére nem ruházható át. 

 

Ha fogyatékkal élő gyermeke van a munkavállalónak, akkor kettővel több gyerekenként a 

pótszabadság, vagyis egy gyerek után négy nap. Az évenkénti kettő nap pótszabadság nem 

csak a fogyatékos gyermeket nevelő szülőnek, hanem a tartósan beteg gyermeket nevelő 

szülőknek is jár, 

 

A munkavállalót arra tekintet nélkül megilleti a pótszabadság, hogy ő vagy a másik szülő 

vállal nagyobb részt a gyerek nevelésében. A szülőt a gyermek után járó pótszabadság akkor 

is megilleti, ha a gyermeket nem a saját háztartásában neveli. A rendeltetésszerű joggyakorlás 

követelménye ugyanakkor – a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvénnyel 

összhangban – a pótszabadság igénybe vételéhez a munkavállaló részéről a gyermek 

nevelésében való részvételt feltételezi. 

 

A gyermekek után járó pótszabadság az örökbefogadót, a nevelőszülőt és a gyámot a vér 

szerinti szülővel azonos módon illeti meg. 

 

Pótszabadságra az a munkavállaló jogosult, aki a gyereket - a családok támogatására 

vonatkozó szabályok szerint - saját háztartásában neveli vagy gondozza. Ez egyben azt is 

jelenti, hogy a gyermeket nem saját háztartásában nevelő, gondozó munkavállalónak nem jár 

pótszabadság, még akkor sem, ha ő maga vér szerinti szülő. 

 

December 31.-én született 

 

A pótszabadság már a megszületés évében is jár és utoljára akkor vehető ki, amelyik évben 16 

lesz a gyerek. Tehát, ha a gyerek december 31.-én született meg, a pótszabadság még arra az 

évre is jár. 

 

A gyermekek utáni pótszabadságot is, az alapszabadsághoz hasonlóan a munkáltatóval történő 

előzetes egyeztetés után lehet igénybe venni. A pótszabadságot is az esedékesség évében kell 

kiadnia a munkáltatónak, és azt pénzzel megváltani nem lehet. 

 

A gyermek születése után esedékes pótszabadságot a gyermek születése utáni 2, hónapig 

köteles a munkáltató kiadni akkor, amikor a munkavállaló kéri. 

 

Munkahelyváltás év közben 

 

Előfordulhat, hogy a munkavállaló év közben munkahelyet vált a pótszabadságra jogosító 

időtartamon belül. Ekkor az új munkáltatónál akkor jogosult a pótszabadság igénybevételére, 

ha igazolja, hogy előző munkáltatójánál a pótszabadságot részben vagy egészben még nem 

vette igénybe. 

 



Erről a tényről a munkavállaló kérésére az előző munkáltató három munkanapon belül köteles 

igazolást kiadni. 

 
forrás: origo.hu 

 

 

 

KEREKESSZÉKES MOZGÓLÉPCSŐT IS TERVEZNEK A FELÚJÍTOTT 3-

AS METRÓHOZ 
 

A 3-as metró infrastruktúrájának felújítására vonatkozó támogatási kérelmet a BKV 

Zrt. benyújtotta a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, a kérelem elbírálása jelenleg 

folyamatban van – válaszolta a tárca egy országgyűlési képviselői kérdésre, amely azt 

firtatta, hogy veszélybe került-e a 3-as metró felújítása. 

 

Különbséget kell tenni a metrókocsik és az infrastruktúra felújítása között – áll a válaszban. 

Korábban már döntés született a szerelvények felújításának támogatásáról – a kormány állami 

kezességvállalást nyújt a főváros 60 milliárd forint összegű forrásbevonásához �–, az 

infrastruktúra-felújítás hitelből történő finanszírozásának támogatásáról és a hitelfelvétel 

engedélyezéséről. 

 

A járművek felújítása nem európai uniós forrásból történik, az infrastruktúráé igen. 

 

A projekt keretében 10 állomáson építenek felvonót, és megvizsgálják, hogy indíthatók-e 

akadálymentes pótlóbuszok a nem teljesen akadálymentesített állomásokhoz. Ezen túl a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egy olyan megoldáson dolgozik, amely a 

mozgáskorlátozottak és a kerekesszékkel közlekedők számára tenné biztonságosság a 

mozgólépcsőket – írja az NFM. 

 

A VILÁG TÖBB PONTJÁN MÁR MŰKÖDIK KEREKESSZÉKESEKNEK ÉS 

BABAKOCSIKNAK IS MEGFELELŐ MOZGÓLÉPCSŐ 

 

videó: https://youtu.be/TiB8onXs7J8 

 
forrás: vs.hu 

 

 

 

ÜLNI IS ALIG TUD, MÉGIS ELVETTÉK A TÁMOGATÁST A ROKKANT 

REGINÁTÓL 

 
Sima gerincferdülésből lett súlyos beteggé a 21 éves Regina. A lány gerincét fém tartja 

össze, mégis elvették tőle a juttatásait. 

 

Senki nem gondolná a csinos, törékeny Balogh Regináról, hogy számára az is kemény harc, 

ami egy átlagembernek hétköznapi tevékenység. Reginek ugyanis egy doboz tej 

megemeléséért, de még az ülésért is meg kell küzdenie, ugyanis mindez iszonyatos 

fájdalommal jár számára. 

 

https://youtu.be/TiB8onXs7J8


– Észrevettem 2004-ben, hogy görbül a háta. Vittük orvoshoz, úszni, speciális tornára. 

Rohamo-san romlott az állapota, azonnal műteni kellett – kezdi a történetet az édesanya, 

Lenke. Ezek után sorban jöttek a műtétek, eddig hatszor feküdt kés alá. 

 

A gerincébe fémlemezeket ültettek, több csigolyáját kivették, bordáiból kioperáltak, hogy 

meg ne sértsék a tüdejét. A hátába ültetett lemezek átszúrták a bő-rét. Utolsó műtétjénél Regi 

re-keszizomsérvet kapott, így újabb operáció vár rá. Fájdalmai ellenére mégsem adja fel. 

 

Sokat kimaradtam az iskolából, de utána mindent pótoltam. Az álommunkámnak – fodrász 

vagy masszőr – búcsút kellett mondanom a betegség miatt, de most nőiszabó-szakiskolába 

járok, mert el akarom tartani magam – szögezi le a lány. Regi borzalmas kínok kö-zött üli 

végig az órákat, a varrógépet sem emelheti meg, de muszáj szakmát szereznie. Emelt családi 

pótlékát ugyanis megvonták tőle. 

 

– Korábban a munkaügyi bíróság és a szakértő orvos is egyértelműen megadta neki az 53 

százalékos rokkantságot. Most, amikor az iskolába bejelent-kezett, és igényeltük a családi 

pótlékot, hirtelen elutasították, ugyanis csak 40 százalékot ad-tak. Megalázó és érthetetlen, 

hogy még ezt az alig húszezer forintot is elveszik egy kislánytól, aki tanulni és dolgozni akar. 

 

 
 

Az önbecsülését veszik el ezzel – mondja szomorúan az anya. 

 

– Súlyos beteg vagyok, de minden apró munkát elvállalok. Félünk, hogy mi lesz a lányunkkal, 

ha mi egyszer nem leszünk. Pedig ő az, aki még a legszörnyűbb időben sem adta fel, most 

sem, kitartóan harcol, büszkék vagyunk rá – szögezi le Lenke. A család fellebbez a bíróságon 

 
forrás: borsonline.hu 

 

 

 



Nyert, de veszített is a rokkantsági ellátott 
 

A Kúria tett pontot annak rokkantsági ellátási pernek a végére, amely még 2009-ben 

kezdődött. 

 

A felperes – miután a nyugdíjfolyósító igazgatóság által 2010. január 13-án előírt, 2009. 

október 1. és 2010. január 31. között jogalap nélkül felvett rokkantsági nyugdíj 

visszafizetésére irányuló kötelezettségét teljesítette – 2012. január 23-án megváltozott 

munkaképességű személyek ellátása iránti kérelmet terjesztett elő. 

 

Az elsőfokú társadalombiztosítási szerv a 2012. március 29-én kelt, a másodfokú szerv által 

helybenhagyott határozatával egyebek mellett azért utasította el a kérelmet, mert a felperes 

egészségi állapota magasabb mértékű volt, mint a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben (Mmtv.) 

előírt 60 százalék. 

 

A munkaügyi bíróság a határozatokat az 1.M.150/2013/26. számú ítéletével hatályon kívül 

helyezte, mert a perben lefolytatott szakértői bizonyítás eredményeként az egészségi állapotra 

vonatkozó feltétel teljesülése  megállapítható volt, egyben az elsőfokú szervet új eljárásra, és 

annak vizsgálatára kötelezte, hogy az ellátás folyósításának egyéb feltételei fennállnak-e. 

 

Az elsőfokú szerv a 2014. július 29-én kelt határozatával a felperes részére 2014. január 1-

jétől kezdődően 37 200 forint rokkantsági ellátást állapított meg, a határozatot a másodfokú 

társadalombiztosítási szerv helybenhagyta. A felperes keresetében az ellátásra való 

jogosultság 2012. január 1-jétől történő megállapítását egyrészt azért kérte, mert az Mmtv.-

ben előírt biztosítási időre vonatkozó feltétel –  a 2014. január 1-jétől hatályos 2. § (1) 

bekezdés a) pontja alapján – teljesült, másrészt mert a biztosítási időbe a visszafizetett 

rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartama is beszámít. 

 

A munkaügyi bíróság a keresetet elutasította. A jogerős ítélet ellen a felperes élt 

felülvizsgálati kérelemmel az Mmtv. 2. § a) pont ac) alpontja és (3) bekezdés b) pontja 

megsértésére hivatkozva. A Kúria megállapította, hogy az Mmtv. felperes által alkalmazni 

kért 2. § (1) bekezdés a) pontját a felperes korábbi igényére nem lehetett alkalmazni, a 

biztosítási időre vonatkozó új szabályt a törvényhozó – az Mmtv. módosításáról szóló 2013. 

évi CCXXV. törvény 15. §-ában – 2014. január 1-jétől léptette hatályba, a folyamatban lévő 

ügyekben való alkalmazást nem írta elő, a visszamenőleges hatályú alkalmazásról nem 

rendelkezett. A felperes – álláspontja alátámasztásaként – megalapozatlanul hivatkozott a 

jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az érintett jogalanyokra kedvezőtlen 

visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmát előíró 2. § (2) bekezdésére. E rendelkezés a 

jogalkotással szemben fogalmaz meg követelményeket, abból a jogalkalmazó kedvezőbb 

szabály-alkalmazására vonatkozó kötelezettségét levezetni nem lehet. Önmagában az a 

körülmény, hogy a társadalombiztosítási szervek a bíróság által elrendelt új eljárásban a 

vitatott feltételt tartalmazó rendelkezés módosítását követően hozták meg határozataikat, nem 

teremt alapot a módosított szabály visszamenőleges alkalmazására. A 2012. január 1. és 2013. 

december 31. közötti időszakra fennálló igényt a 2014. január 1-jétől módosított szabály 

alkalmazásával csak a törvényhozó kifejezett ez irányú rendelkezése folytán lehetett volna 

elbírálni. A Kúria szerint a munkaügyi bíróság helytállóan foglalt állást a visszafizetett, 

jogalap nélkülinek minősülő ellátás időszakának az Mmtv. 2. § (3) bekezdés b) pontja szerinti 

biztosítási időbe való beszámíthatósága kérdésében. A felperes olyan ellátásra, amely nem 

illette meg, további jogot nem alapíthatott, az Mmtv. szerinti ellátásra való jogosultsági 



feltétel vizsgálatakor a vitatott időt – függetlenül az ellátások visszakövetelésére irányadó 

szabályozástól – nem lehetett beszámítani. 

 

A fentiek alapján a Kúria a jogerős ítéletet az indokolás részbeni módosításával és 

kiegészítésével – a Pp. 275. § (3) bekezdése alkalmazásával – hatályában fenntartotta. 

 
forrás: adozona.hu 

 

 

Egy igazi ajándék egy fogyatékkal élő gyermeknek – videó 
 

Hogyan segítsünk egy gyermeknek abban, hogy feldolgozza azt, ha valamilyen 

fogyatékossággal születik? Az alábbi videó tökéletesen bemutatja azt, mire is van szüksége 

ilyenkor egy embernek. Egy társra, aki olyan mint ő. 

 

Az animációs kisfilm 2014-ben készült és arra szeretné felhívni a társadalom figyelmét, hogy 

mennyire fontos egy fogyatékkal élő ember számára, hogy legyen mellette valaki, aki megérti 

őt. Az animációban szerepelő kisfiú egy életre szóló ajándékot kapott, egy olyat, aminek az 

elején egyáltalán nem örült... 

 

Először azt gondolnánk, hogy ez a gyermek egy szívtelen kamasz, aki eldobja azt, ami 

„hibás”. Az ajándékba kapott háromlábú kiskutya azonban nem adja fel, nem szomorkodik 

azért mert csak három lába van, hanem a jelenre és annak boldog pillanataira koncentrál. 

Jelen pillanatban egy piros labdára. 

 

A mogorva kissrácnak végül meglágyul a szíve, és természetesen a miénk is, mikor 

meglátjuk, hogy azért ennyire ellenséges, mert neki is csak három lába van. A készítők arra 

szerették volna felhívni a néző figyelmét, hogy egy fogyatékkal élő gyermekre milyen pozitív 

hatást gyakorol, ha kap egy hasonló fogyatékossággal rendelkező állatot. Egy gyermek 

számára teljesen új dimenziókat nyit egy olyan házikedvenc a puszta létezésével, az 

energiájával, a szeretetével, az önzetlenségével. Ahogy a videó is mutatja, a kiskutya sem adta 

fel, hiába botlott el többször is. 

 

videó:  http://csaladhalo.hu/cikk/szinek/egy-igazi-ajandek-egy-fogyatekkal-elo-gyermeknek-

video 

 
forrás: csaladhalo.hu 

 

 

 

Képzőművészeti kiállítást nézhetsz meg az Esernyősben 
 

Fogyatékos fiatalok képzőművészeti kiállítása látható február 13-ig az Esernyősben. A 

kiállítás címe: Ahogyan mi látjuk a világot. Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási 

Központ és a Tájoló Szociális Egyesület közösen szervezte meg 2015. december 3-án, a 

Fogyatékosok Világnapját az Óbudai Kulturális Központban. Ekkor egy pályázati felhívásra a 

beérkezett 102 pályamunkából, a zsűri által díjazottak kerültek a kiállításra, mely ingyenesen 

látogatható. 

 
forrás: 3.kerulet.ittlakunk.hu 

http://csaladhalo.hu/cikk/szinek/egy-igazi-ajandek-egy-fogyatekkal-elo-gyermeknek-video
http://csaladhalo.hu/cikk/szinek/egy-igazi-ajandek-egy-fogyatekkal-elo-gyermeknek-video


VÉDJEGY IGAZOLJA A PETŐ-MÓDSZERT 
 

A MŰEGYETEM HALLGATÓI KÉSZÍTIK EL A KONDUKTORI 

FEJLESZTŐESZKÖZÖK PROTOTÍPUSAIT 

 

A Pető András Főiskola oltalom alá helyezi a Pető-módszert. Olyan akkreditációs folyamatot 

alakítanak ki, amellyel egy-egy eszközről vagy módszerről meg lehet állapítani, hogy 

beilleszthető-e a névadó által kidolgozott, az idegrendszer sérüléséből eredő mozgássérültek 

fejlesztését szolgáló rendszerbe. 

 

Borbély Tibor, a főiskola projektkoordinátora elmondta: terveik szerint az intézmény adja ki a 

Pető-módszert tanúsító védjegyet világszerte, amelyet időről időre, térítési díjért lehet 

megújítani. Ezzel megteremtik a folyamatos minőségbiztosítás lehetőségét, és az 

intézményben végzett kutatások, fejlesztések eredményeihez való hozzáférés új és modern 

rendszerét. Ehhez kapcsolódik, hogy két – leginkább érintőképernyős eszközökhöz fejlesztett 

– számítógépes program is készült a pedagógiai munka támogatására. A Kis felfedező és a 

Színvarázs a sajátos nevelési igényű óvodás és általános iskolás korosztálynak szól. Ezek a 

programok a kiindulópontjai a további infokommunikációs eszközöket bevonó 

fejlesztéseknek is. 

A konduktív neveléshez speciális eszközök szükségesek, amelyeknek az előállítása rendkívül 

költséges, és folyamatosan fejlődnek, változnak 

 

 
 

A főiskolán féléves kortól foglalkoznak a sérült gyerekekkel – Fotó: Bach Máté 

 

Borbély Tibor kiemelte: az intézmény koordinálásával létrehoztak egy eszközfejlesztési 

központot, amely szervezi és összefogja az innovációs tevékenységeket, adott esetben intézi 

az oltalmi bejegyzést és a piaci bevezetés előkészítését is. Az innovációs munkában a 



Budapesti Műszaki Egyetem Terméktervezés és Ergonómia Tanszéke a főiskola partnere. A 

hallgatók vizsgafeladatként vagy diplomamunkaként dolgozzák ki azoknak az eszközöknek a 

prototípusait, amelyeket a konduktorok a munkájuk során használhatnak. A Pető-módszerhez 

kapcsolódó fejlesztőeszközök jogvédettek, ezáltal megvásárolhatók lesznek. A 

projektkoordinátor szerint az együttműködésben az anyaghasználat, a technológia és a dizájn 

terén is megújulnak az eddig használt fejlesztőeszközök. A főiskolán rendelkezésre áll az 

ehhez szükséges kutatási bázis, hiszen a csecsemőktől kezdve minden életkort, és az összes 

kapcsolódó kórképet lefedik az itt gondozottak, a kezelésükhöz pedig egyedülálló tapasztalati 

tudás halmozódott fel a konduktoroknál. 

 

A fejlesztőpedagógusok és konduktorok lapunknak elmondták, hogy rögzítették, és minden 

területen pontosan meghatározták a fejlesztési folyamatokat, a szükséges kompetenciákat és 

infrastrukturális feltételeket. Ez egyfajta minőségirányítási programként működik, és 

támogatja a más intézményekben dolgozó pedagógusok és gyógypedagógusok munkáját, 

emellett tájékoztatást ad az érintett szülőknek is. Ennek megalkotása elengedhetetlen volt egy 

olyan intézményben, ahol különböző életkorú embereken segítenek, gyakorlatilag élethosszig 

követik az általuk tanított, kezelt gyermekeket és felnőtteket, közben az ehhez szükséges 

szakembereket is képzik. 

Féléves kortól foglalkoznak a Pető András Főiskola tagintézményeiben sérült gyermekekkel 

és felnőttekkel. Az itt alkalmazott konduktív nevelés szemlélete szerint az idegrendszeri 

sérülés következtében létrejövő mozgásfunkció-zavar tanulási-adaptációs rendellenességként 

értelmezhető, amelyet a tanítás-tanulás útján lehet javítani – közölte Klein Anna főiskolai 

adjunktus, a Konduktív Pedagógiai Intézet oktatója. Hozzátette: a központi idegrendszer 

sérülése, amelyet az esetek többségében születés folyamán fellépő problémák okoznak, nem 

gyógyítható a tudomány jelen állása szerint. 

 

A Pető-módszer segíti a fejlesztésben részt vevők társadalmi integráció-ját, hogy sikeresen 

helytálljanak akár a munka világában is. Antoni Gáborné óvodavezető elmondta: több 

életszakaszban történik a segítségnyújtás. A korai fejlesztés lehet egyéni vagy kiscsoportos 

foglalkozás. A felvételi során a szakemberek eldöntik, hogy a gyermek életkora és képességei 

alapján egyéni fejlesztésben részesül, vagy bekerül valamelyik csoportba. Mint megtudtuk: 

sok szülő azért költözik a fővárosba, hogy megfelelő ellátásban részesüljön a gyermeke. 

A főiskola utazó konduktori szolgálata 2015 novemberében kezdte meg a működését. Perge 

Krisztina szolgálatvezető elmondta: az itt dolgozó szakemberek azokat a gyermekeket és 

diá-kokat látják el, akik egészséges társaik-kal együtt óvodába, iskolába járnak, de szükségük 

van a Pető-módszer szerinti mozgásfejlesztésre. 

 
forrás: magyaridok.hu 
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                  A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 

 

 

Baktériumokról készítettek térképet Szegeden 
 

A szegedi kutatók a hatékonyabb antibiotikum fejlesztéséhez készítették térképüket. 

Szegedi kutatók egy térképet szerkesztettek, amelyen rendszerbe foglalták egy 

baktériumsejt evolúciós nyersanyagait. Ezzel előre tudják jelezni, hogy egy baktérium 

milyen új környezethez tud alkalmazkodni, így segítik az antibiotikumok fejlesztését.  

 

A kutatás eredményeiről Kintses Bálint, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai 

Kutatóközpont munkatársa az M1 aktuális csatornán szombaton elmondta, a 

mikroorganizmusok gyorsan tudnak alkalmazkodni az új környezethez. Ez sok fejtörést okoz 

az emberiségnek, próbálják visszaszorítani azokat például antibiotikumokkal - magyarázta.  

 

A kutató közölte, hogy ez az alkalmazkodás, evolúció a sejtek "mellékreakcióiból" származik, 

de ezzel a tudomány eddig nem nagyon foglalkozott, az utóbbi években azonban kiderült, 

hogy ezek az evolúciós nyersanyagok képezik az alkalmazkodás alapját, vagyis ezen 

folyamatok segítségével válik egy baktérium antibiotikum-rezisztensé.  

 

Kintses Bálint elmondása szerint az evolúciós nyersanyagok alacsony hatékonysággal vannak 

jelen, de amikor szükség van rájuk, felerősíthetők mutációkkal.  

 

Hozzátette: egy olyan módszert hoztak létre, amellyel ki tudják mutatni a környezetünkben 

egy adott evolúciós nyersanyag jelen van-e. Ha gyakori - folytatta - , akkor nagy a 

valószínűsége, hogy az adott antibiotikum, illetve hatóanyag rövid időn belül hatástalanná 

válik a baktériumokkal szemben.  

 

Ezeket az ismereteket felhasználhatják antibiotikumok fejlesztésénél - tette hozzá. 

 
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- 

 

Fejlesztőket keresünk (távmunka) 
 

Jelige: "XAPT" 

Elvárásaink:  

 

C#,.Net, XML , and C++ or other 4GL OOP, Java or VBEC  

Napi minimum munkavégzés 6-8 óra (csak hétköznap) heti 30-40 óra  

 

Feladatok: Vállalatirányítás rendszer fejlesztés (termékeink: Microsoft dynamics AX, NAV, 

CRM) megadott specifikáció alapján.  

Pályakezdőt is várunk!  

 

Fizetés: havonta, elszámolás alapján (bejelentett bér)  

Munkabér+cafeteria  

 

Irodánkba akadálymentes az iroda, de távmunkában is lehet a munkát végezni. eszközt 

(laptop, mobilt biztosítunk)  

 

Angol nyelvtudás nem kötelező, csak előny.  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "XAPT" 

jeligével. Jelentkezését az allas@meosz.hu e-mail címre küldje. (Jelentkezésének 

továbbküldési feltétele díjtalan együttműködési megállapodásunk aláírása, melyet 

jelentkezése esetén e-mailen küldünk meg címére.) 

 

Ha még nem regisztrált álláskeresőnk itt regisztrálhat. Csak regisztrált álláskeresőink 

jelentkezését tudjuk továbbítani! 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

