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Nem jutnak el az iskolába az esztergomi speciális iskola diákjai, mert a Klik 

hónapok óta nem fizet a buszokért 
 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) több hónapja nem fizet a 

buszszolgáltatásért, emiatt hétfő óta nincs, aki iskolába vigye az Esztergomi Montágh 

Imre (EGYMI) Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola diákjait. 

 

Az Esztergomi Tankerült intézményébe speciális tantervet követő, fogyatékos gyerekek 

járnak. Sokan közülük nem képesek egyedül eljutni az iskolába, ezért nélkülözhetetlen a 

buszok fenntartása.  

Az iskola vezetői nem akartak nyilatkozni. A Klik elismerte, hogy két vállalkozás felé is van 

tartozásuk, és azt ígérték, hogy szerdán rendezik a hátralékokat. Az elmaradás azért is 

érthetetlen, mert a személyi jellegű kifizetések, így a támogató buszokkal kapcsolatos 

számlák, elvileg előnyt kellene élvezzenek más kiadásokkal szemben.  

Nem ez az első eset, hogy alapszolgáltatásokat nem képes időben kifizetni a Klik. 

Gyöngyöstartjánban napokig nem volt fűtés, mert az intézményfenntartó hosszú ideig nem 

fizette a gázszámlát. 

 
forrás:444.hu 

 

 

Több átalakítási terület lesz az egészségügyben 
 

Az alapellátás népegészségügyi szempontú komplex fejlesztése, a minimumrendeletek 

felülvizsgálata, a kórházi kancellári rendszer kialakítása, az egészségügyi határterületi 

ellátások átadása a szociális ágazatnak, valamint a főváros és térsége ellátórendszerének 

fejlesztése szerepel az egészségügyi államtitkárság elkövetkező feladatainak sorában - 

mondta Ónodi-Szűcs Zoltá 

 

videó: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aRYTBfMDo9c 

 

Az egészségügyért felelős államtitkár az önkormányzati egészségügyi napok jubileumi 

szimpóziumán úgy fogalmazott, két és fél év van arra, hogy érdemit alkossanak az 

egészségügyben. Az egészségügyi háttérintézmények tervezett átalakításával kapcsolatban 

kérdésre válaszolva az államtitkár azt mondta, szerinte meg kell tartani a fenntartói, a 

finanszírozói és a hatósági "lábat". Leszögezte: a döntés kormányzati lesz, azonban úgy érzi, 

az eddigi kormányzati egyeztetéseken jól érveltek. 

 

Az egészségügyi és a szociális ellátás különválasztásáról Ónodi-Szűcs Zoltán kifejtette: a 

gyógyító ágyak egy részén olyan ellátás folyik, amely nem kapcsolódik szorosan a 

egészségügyhöz. Ma Magyarországon 17 ezer ágyon folyik krónikus vagy rehabilitációs 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aRYTBfMDo9c


ellátás, és - a szociális tárcával közösen - most azt vizsgálják, hogy ezeket az ágyakat miként 

lehetne "átadni" a szociális területnek úgy, hogy a finanszírozásuk az egészségügyi kasszában 

maradjon. 

 

A kórházi kancellári rendszerrel kapcsolatban az államtitkár előadásában kifejtette, nem 

"gyámságként" szeretné értelmezni az új rendszert, hanem az intézmények ellátási 

felelősségét szeretnék összehangolni azzal a kórházi menedzsmenttel, amely néha a kórházak 

érdekeit nézi. Azt szeretnék, ha lenne egy olyan döntéspont, a kancellár, amely egy terület 

lakosságának ellátásért tartozik felelősséggel. 

 

A budapesti új kórház terveiről és a térség ellátásszervezéséről szólva elmondta, első 

feladatként azt kell tisztázni, hogy a lakosságnak milyen ellátórendszerre van szüksége és 

ebben miként helyezhetők el a meglévő intézmények és az új kórház tervei. Hozzátette: 

március végére lesz kész egy vázlatos terv az új kórházzal kapcsolatban. Az orvosok 

keresetével kapcsolatos kérdésre azt válaszolta, hogy a béreket muszáj lesz emelni. 

 

Az egészségügyért felelős államtitkár összefoglalva azt mondta, megoldást kell találni a 

társadalom elöregedéséből fakadó igényekre, meg kell állítani a szakember-elvándorlást és 

meg kell teremteni a betegbiztonságot. 

 

Az Egészségügy 5 dimenzióban című konferencián Gilly Gyula egészségügyi szakértő 

előadásában úgy fogalmazott, az egészségügyet a "cifra nyomorúság" jellemzi, aminek 

lényege, hogy miközben az egészségügyben a napi betegellátás alulfinanszírozott, a 

tőkejellegű kiadások meglepően nagyok. 

 

Első feladatként azt kell tisztázni, hogy a lakosságnak milyen ellátórendszerre van szüksége 

és ebben miként helyezhetők el a meglévő intézmények és az új kórház tervei 

 

Úgy vélte, az egészségügyi infrastruktúra fejlesztésére és korszerű műszerek beszerzésére az 

elmúlt időszakban sok százmilliárd forint jutott, de a működés finanszírozásának 

elégtelenségét tőkejellegű beruházásokkal nem lehet megoldani. 

 

Az elmúlt tíz-tizenkét évet az egészségügyi közkiadások szintjének csökkenése mellett 

jelentős finanszírozási szerkezetátalakítás jellemezte, azonban ezek az intézkedések az ágazat 

helyzetét kifejezetten rontották - mondta. 

 

Az egészségügyi közkiadások alacsony szintje nem gazdasági szükségszerűség, hanem 

kormányzati prioritás - fogalmazott a szakember. Rámutatott, hogy a fejlett országokban - így 

Magyarországon is - az életminőség érdemi javulása már nem a GDP további növelésétől 

várható; sok országban a társadalom nagy része igen rosszul él, kiváló GDP-alapú mutatók 

mellett is. 

 

A GDP növelését előtérbe helyező politikák helyett a társadalmi elosztás igazságossága és az 

egyenlőtlenségek mérséklése a kulcskérdés. Az emberek életminősége, egészsége, jólléte, 

képességeik kiteljesítése, boldogulása nem rendelhető alá a gazdasági növekedési céloknak, 

miután erkölcsileg egyetlen embernek sincs joga embertársait eszközként tekinteni és kezelni 

- hangsúlyozta. 

 

Gilly Gyula szerint az egészség és oktatás ügyének megfelelő színvonalú finanszírozása az 

ország jelenlegi gazdasági teljesítőképessége mellett elsődlegesen politikai és erkölcsi 



prioritások kérdése. A szakértő szerint három fő probléma jellemzi az ágazatot. A működés 

alulfinanszírozottsága miatt "erkölcstelenül" alacsonyak a bérek, a juttatások 

köszönőviszonyban sincsenek a végzett tevékenység tényleges társadalmi hasznosságával; 

rendszeresen újratermelődik az éves szinten 120-150 milliárd forint körüli beszállítói 

tartozásállomány; a harmadik pedig a nem hatékony működés, a hozzáférési, minőségi és 

biztonsági problémák. 

 

Rácz Jenő, a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház főigazgatója előadásában kijelentette, ha 

nem állítunk fel prioritásokat, akkor a meglévő források is rosszul hasznosulnak, ha viszont 

ezekből a forrásokból a valódi szükségletekhez igazítjuk az ellátást, akkor már jobb 

helyzetben vagyunk. A volt egészségügyi miniszter szerint radikális, de szakmai alapú 

változások kellenek az egészségügyben. 

 
forrás: kormany.hu 

 

 

Fogyatékos pályakezdő is kereshet jól a közigazgatásban 
 

Három közigazgatási ösztöndíj programot indított a Miniszterelnöki Hivatal. A 

háromból egyet fogyatékossággal élő tanulóknak írt ki a hivatal. Ám a tanulmányaikat 

folytató fogyatékos felsőoktatási hallgatók pályázhatnak a nem kifejezetten számukra 

kiírt ösztöndíjprogramokba is. Kár, hogy erről nem tájékoztatták őket. Ez azért lett 

volna fontos, mert a két másik ösztöndíj dupla annyi ideig tart és dupla annyi 

ösztöndíjat fizet, mint a nekik kiírt verzió. 

 

A közigazgatás periférikus terület a felsőoktatásban végzettek körében. Fizetés, előrelépés, 

rugalmasság terén kevesebbet ad, mint a versenyszféra. Ezért a kezdeményezés, hogy 

hallgatókat és pályakezdőket kezdenek vadászni a költségvetésből finanszírozott három 

ösztöndíj programmal. Ennek kifutása van, már ha az ösztöndíjas a mentorától megfelelő 

értékelést kap. Akkor a befogadó intézmény az ösztöndíjas szerződés lejártának napjától 

számított huszonöt napon belül képzettségének megfelelő kormánytisztviselői állásajánlatot 

tesz. Ehhez az is szükséges, hogy intézmény az ösztöndíjas képzettségének megfelelő üres 

álláshellyel rendelkezzen.  

 

Feltűnt a kiírásokban, hogy a tanulmányaikat folytató fogyatékos felsőoktatási hallgatóknak 3 

hónap tapasztalatszerzésre van lehetőségük, 50 ezres adómentes havi ösztöndíjért, míg másik 

két esetben végzett hallgatók, illetve vidéki pályakezdők dolgozhatnak a közigazgatásban egy 

éven át, magasabb ösztöndíjért. A Területi Közigazgatási Ösztöndíjprogramban – elsősorban 

a vidéken élők – 110 000 Ft adó- és járulékmentes jövedelemhez juthatnak a területi 

közigazgatásban, a kijelölt Kormányhivatalokban. A Magyar Közigazgatási 

Ösztöndíjprogramban a diplomás, idegen nyelveket magas szinten beszélő fiatalok vehetnek 

részt. A program 10 hónapig tart: ezen belül a magyar központi közigazgatásban 

(minisztériumok) 7 hónapot, az Európa Unió egyes tagállamai központi közigazgatásában 

pedig 3 hónapot töltenek el, így nemzetközi tapasztalattal kezdhetik meg közigazgatási 

életpályájukat. A program végén a befogadó intézmények a legkiválóbb ösztöndíjasoknak 

kormánytisztviselői állást ajánlhatnak fel. 

 

Megkérdeztük a Miniszterelnöki Hivatalt, hogy mi az oka annak, hogy a fogyatékos 

felsőoktatási hallgatók számára kiírt pályázat útján elnyerhető ösztöndíj rövidebb időtartamú 

és alacsonyabb havi összeget fizet, mint a másik kettő. Ezt azzal indokolták, hogy esetükben 



aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező ösztöndíjasok vehetnek részt, 4 órás munkaidőben. 

Az ösztöndíjprogram hossza a felsőoktatási szemeszterek rendjéhez igazodva 3 hónap.  

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) ügyeit jól ismerő forrásunktól ennél többet 

tudtuk meg: egy elhibázott döntés miatt tavaly hosszabb ideig tartott és 8 órában volt 

lehetőség ugyanerre a programra. A kiírás után jöttek rá, hogy a nappali tagozatosok 

maximum 4 órában tudnak dolgozni, ezért jelentkezett kevés fogyatékossággal élő hallgató. 

Tanulva ebből idén 3 hónapra csökkentették az időtartamot, napi 4 órás munkaidővel. Ekkor 

már nem az EMMI, hanem a Miniszterelnökség írta ki a pályázatot. 

 

Hogy miért nem gondoltak pályakezdő fogyatékos személyek bevonására, míg a másik két 

esetben igen? „Ezen programokból természetesen a fogyatékkal élő hallgatók sincsenek 

kizárva” – közölte a HR Portállal a Miniszterelnökségi Sajtóiroda. Tehát pályázhatnak a 

„területi” és „közigazgatási” ösztöndíjra is, miután befejezték tanulmányaikat: „a Fogyatékos 

Felsőoktatási Hallgatók Közigazgatási Ösztöndíjprogramja plusz lehetőség, hogy az aktív 

hallgatói jogviszony alatt munkatapasztalathoz jussanak. Van arra példa, hogy egy fogyatékos 

hallgató sikeresen végzett ösztöndíjasként, és később a Magyar Közigazgatási 

Ösztöndíjprogramba jelentkezett és nyert felvételt” – írta a sajtóiroda.  

 

Mint megtudtuk, a tavalyi két szemeszterben összesen 30 fogyatékos felsőoktatási hallgató 

szerzett munkatapasztalatot. A Miniszterelnökség Sajtóirodája szerint közülük egy 

pályakezdő került be, konkrétan a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramba, melyben 36 fő 

vett részt, míg a területiben 50.  

 

Tehát a közigazgatási és területi ösztöndíj nem zár ki senkit, vagyis nyitott minden álláskereső 

előtt, az viszont probléma, hogy nincs feltüntetve egyik kiírásban sem, hogy jöhetnek a 

fogyatékossággal élő pályakezdők, vagy bármilyen speciális helyzetben lévő személy 

jelentkezését várják.  

 

Pulay-Virág Borbála, a Salva Vita Alapítvány programvezetője szerint szükség volna a 

megerősítésre: „Nem feltételezzük, hogy diszkriminatív a kiírás, de pár mondat jó lenne arról, 

hogy az intézmények felkészültek a fogyatékossággal élő pályakezdők érkezésére a 

közigazgatási és területi ösztöndíj esetében is. Ahogy a számukra kiírt közigazgatási ösztöndíj 

pályázatban szerepel: „hogy speciális igényeikre való körültekintéssel szabályozott és 

kiszámítható keretek között, mentorok személyes támogatása mellett” szerezhetnek 

munkatapasztalatot. Ennek hiányában felmerülhet bennük, hogy a befogadó minisztériumok, 

kormányhivatalok nincsenek felkészülve a fogadásukra. Az is elbizonytalaníthatja az 

érdeklődőket, hogy a kiírásban több fordulós felvételi folyamat szerepel, amiről nem tudjuk, 

mennyire specifikus, hogy teljesíteni tudják-e. A „felkészülés” röviden úgy foglalható össze, 

hogy például egy hallássérült ember ne azért essen ki, mert hallássérült, hanem azért mert 

nem ő volt a legjobb.” A Salva Vita ezért kéri a vele együttműködő munkáltatókat, hogy 

alakítsák úgy a HR folyamataikat, hogy alkalmasak legyenek arra, hogy minden speciális 

igényű pályázót ugyanazon a színvonalon fogadhassanak. 

 

Pulay-Virág Borbála kérésünkre utánanézett, és megállapította, hogy a fogyatékos 

hallgatóknak szóló közigazgatási ösztöndíj hiánypótló, jelenleg más nem áll rendelkezésre. A 

programvezető szerint előrelépés, hogy a közigazgatás nyitott feléjük, főleg ha fel tudnak 

készülni a speciális igényeikre. 

 
forrás: hrportal.hu 



ÚJABB ESETBEN TÖRLI EL A BANKTITKOT A KORMÁNY 
 

A szociális juttatások rászorultságának a vizsgálatakor is felmentik a bankokat a 

titokvédelmi kötelezettség alól. A kormány új szociális törvénymódosító csomagot 

állított össze, amely a megváltozott munkaképességűek számára már a nyolcórás 

munkavégzést is lehetővé teszi, miközben változatlanul megkapják az állami ellátást, 

csak szigorúbb ellenőrzés mellett. 

 

A kormány előterjesztése számos ponton módosítja a szociális és gyermekvédelmi, valamint a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátásait szabályozó törvényt. Ennek egyik eleme, 

hogy ezentúl akár nyolc órában is dolgozhatnak a rehabilitációs ellátásban részesülők, így is 

megkapják az ellátásukat. Eddig legfeljebb négyórás munkát vállalhattak. 

 

A módosítás azt is előírná, hogy a megváltozott munkaképességűek rehabilitációs és 

rokkantsági ellátásának minimumát és maximumát ezentúl évente a nyugdíjemelés 

mértékének megfelelően emelni kell. 

 

A kormány ugyanakkor szigorítani akarja a szociális ellátások igénybevételének ellenőrzését. 

Ehhez egyebek között felmenti a titokvédelmi kötelezettség alól a bankokat. Tehát ha az 

állami hivatalok azt akarják ellenőrizni, hogy a bankszámla forgalma alapján vajon valós 

információkat ad-e az ellátott a jövedelméről, akkor ezt már gond nélkül kikérhetik a 

bankoktól. 

 

Az új salátatörvény előterjesztése egyúttal emeli azt az összeget, amelyet az intézetben 

nevelkedett gyermekeknek lehet adni az önálló életvitel megvalósításához, ezen belül az 

otthonteremtéshez. A feltétel az, hogy legalább három éven át az intézményben nevelkedjen a 

fiatal, a támogatás összege pedig függ a vagyoni helyzettől. 

 

A támogatás azonban eddig még a teljesen vagyontalanok esetében is parányi, mindössze 1 

millió 140 és 1 millió 710 ezer forint között lehetett. Ezt most 1 millió 339 ezer 500 és 1 

millió 909 ezer 500 forintra emelnék. Azért ilyen furcsa összegekről van szó, mert az öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének arányában határozták meg. 

A törvénycsomag a tervek szerint áprilistól lép életbe. 

 
forrás: vs.hu 

 

 

 

„Az ember érzi, hogy más” - felnőttkorban diagnosztizált autizmus 
 

„Autistának lenni olyan, mintha egyszerre lennék süket, néma, vak és mozgássérült 

szervi károsodás nélkül” – mondta magáról Oravecz Lizanka, a Megismerhető 

Autizmus Generáció társalapítója. 

 

„Időnként úgy érzem, átkerültem egy másik univerzumba, aminek a nyelvét nem beszélem, 

szokásait nem ismerem” – mesélt érzéseiről Lizanka, akinél csak felnőtt korában 

diagnosztizálták az autizmust. Ő az egyik társalapítója a Megismerhető Autizmus Generáció 

(MAG) nevű szervezetnek, amely egy elsősorban autistákból álló munkaközösség, és céljuk, 

hogy megismertessék az autizmust mind a benne élőkkel, mind a nagyvilággal. 

 



Problémás gyerek, vagy művészlélek 

 

Lizanka és Viktor is csak felnőttként tudta meg a pontos diagnózist az állapotáról, többek 

között erről is meséltek az ATV Start Plusz című műsorában. Lizanka elmondta, hogy neki a 

környezete hívta fel a figyelmét arra, hogy autista lehet, ő nem is gondolt rá. „Problémás 

gyerek voltam a magam módján: nehezen fejeztem be az iskolákat, pedig az értelmi 

képességem nem indokolta ezt” – idézte fel. Mindössze négy évvel ezelőtt, 31 évesen 

állították fel a diagnózist. 

 

„Az én édesanyám egészségesnek nevelt, ő úgy fogalmazott, hogy művészlélek vagyok. 

Egyébként az is vagyok, grafikusként végeztem” 

 

– vette át a szót Viktor. Hozzátette, hogy sokáig takarózhatott azzal, hogy ő művész, és csak 

felnőttként fogalmazódott meg benne, hogy nem illik a fiatalok közé. „Véletlenül találtam rá 

az autizmusra, azon belül is az Asperger-szindrómára, ami az autizmus spektrumzavar egyik 

kis buboréka. Még jó sok év kellett, míg rávettem magam, hogy részt vegyek egy 

diagnosztizáláson” – mesélte. 

 

Viktor úgy gondolja, szerencsés, amiért egészségesnek nevelték, hiszen szerinte sok autistánál 

problémás az önállóvá válás, ha folyamatosan fogják a kezét. „Mi hiszünk abban, hogy 

képesek az autisták is - bizonyos segítséggel természetesen - az önálló életre, és az 

integrációra.” Úgy látja, hogy a gyerekként megélt nehézségek nagyban hozzásegítették 

ahhoz, hogy felnőttként kezelni tudja a helyzetet, így másoknak is segíthessen. 

 

Misszió 

A szervezeti munkájukról Lizanka elmondta, hogy az elsődleges missziójuk a tájékoztatás. 

Olyan emberekhez próbálnak eljutni, akik soha nem is hallottak az autizmusról. 

 

„Van egy videó sorozatunk, amiben hol tudományosan, hol viccesebben foglalkozunk az 

autizmussal. Szerencsére egyre több helyre hívnak minket, és ezért nagyon hálásak vagyunk. 

Ezen kívül szülőcsoportokban is részt veszünk, illetve egyénileg is foglalkozunk családokkal, 

független attól, hogy felnőttről vagy gyermekről van szó” – részletezte a tevékenységüket. 

Viktor hozzátette, hogy nagyon sok olyan autista gyermek van, aki nem tud beszélni, de 

ugyanazokat a problémákat élik meg, mint ők. A családlátogatások során a saját érzéseikről 

mesélve sokat tudnak segíteni abban, hogy a szülők könnyebben megértsék, hogy mit 

éreznek, min mennek keresztül a gyermekeik. 

 

Jó munkaerők, mégsem kapnak állást 

 

Az autisták nehezen helyezkednek el a munkaerőpiacon, pedig számos erősségük lehet, ami 

miatt kiváló munkaerővé válhatnak. 

Ilyen a precizitás, a szabálykövetés, a monotonitástűrés, vagy az egyes területeken 

kiemelkedő tárgyi tudás. Ami más számára túl unalmas, nekik a kiszámíthatóság miatt 

biztonságot nyújt. 

 

Lizanka jó pár hónapja munkát keres, de korábban több állása volt már. Mivel sokáig nem 

diagnosztizálták az állapotát, ez nem is gátolta abban, hogy kísérletezzen. „Ha ezt 15-20 évvel 

ezelőtt tudom meg, akkor lehet, hogy nagyon sok mindent nem próbáltam volna meg. Nem 

végeztem volna el az iskolát, vagy nem próbáltam volna ki olyan sok munkakört. Ennek 



hozományaként ma már tudom, hogy ezek nem valók nekem, de nagyon sok képességre 

tettem szert ezáltal” – fejtette ki. 

És hogy egy felnőtt ember honnan tudhatja, hogy autista? Viktor szerint 

 

„az ember alapvetően érzi, hogy egy kicsit más. És az ilyen ember keresni fogja, hogy miben 

és hogyan más.” 

Hangsúlyozta, hogy nem szabad megijedni az autizmustól, mert ez a spektrum nagyon széles 

 

videó: https://youtu.be/pP7Fw59tNP0 

 

„Amikor azt mondták, gyere ide egy pofonért, odamentem” 

Az Autizmus Alapítvány megfogalmazása szerint az autizmus szociális, kommunikációs 

kognitív készségek minőségi fejlődési zavara, amely az egész életen át tartó fogyatékos 

állapotot eredményezhet. A rendellenesség minden értelmi szint mellett előfordulhat, éppen 

ezért a klinikai kép is igen sokféle lehet. Az állapot orvosi értelemben nem gyógyítható, de az 

élettartamot nem befolyásolja. A fejlődési zavart a negyvenes években írták le először, ezért 

az ellátás megszervezése elmarad a többi területtől. 

 

A kialakulása genetikusan erősen meghatározott, vagyis gyakran előfordul, hogy egy családon 

belül többen is születnek ezzel a fejlődési zavarral. Az autizmus a becslések szerint 

világszerte 67 millió, 

 

Magyarországon pedig legalább mintegy 100 ezer embert érint. Minden 100 gyermekből csak 

5 válik önálló felnőtté, 25-30 bár jelentős fejlődést mutat, de támaszt, visszajelzést igényel, a 

többiek pedig súlyos fogyatékosak és ellátásra szorulnak. 

 

Az autisták számára nehézséget jelent a saját és mások gondolatainak, szándékainak, 

érzelmeinek a felismerése, nem képesek mások viselkedésének értelmezésére, így reakcióikat 

sem képesek a másik ember igényeihez igazítani. „Gyerekkoromban, amikor azt mondták 

nekem, viccből, hogy gyere ide egy pofonért, odamentem” – mesélte Lizanka. 

„Mit keres egy fa a szobában?” 

 

Lizanka egy videóban mesélt arról, hogy milyen is az autisták hétköznapjai. Vannak bizonyos 

rituáléik, amelyekhez minden körülmények között ragaszkodnak, például, hogy melyik 

cipőjüket veszik fel először. Ilyen a napi események sorrendjeinek betartása is, így egy 

váratlanul betoppanó vendég, vagy egy nem menetrend szerint közlekedő busz könnyen 

dührohamot válthat ki belőlük. Mivel sérültek azok a gondolkodási funkciók, amelyek 

segítenek a tevékenységek logikus és hatékony megszervezésében, hiába értik, hogy valami 

nem hasznos, mégsem tudják legyőzni magukban a késztetést. 

 

Viktor a videóiban szintén sokat mesél a hétköznapjairól, például arról, hogy egyfajta szúró 

érzést vált ki belőle, ha hozzáérnek. Egy ideje tudatosan kerüli a kézfogást is. „Onnantól, 

hogy hozzám ér, én nem tudok koncentrálni. 

 

Arra gondolok, hogy hozzám ért a kezével, és ki tudja milyen piszkos volt a keze, vagy ki 

tudja milyen piszkos volt az én kezem, mikor mehetek ki megmosni, vagy mikor mehetek már 

haza, hogy végre megmossam a kezem.” 

 

videó: https://youtu.be/UxbHrQ3blFA 

 

https://youtu.be/pP7Fw59tNP0
https://youtu.be/UxbHrQ3blFA


„Soha nem tudom, hogy milyen arcot kell vágni, és félek, hogy nem vagyok elég meglepett, 

vagy örömteli, ebből pedig már volt sértődés” 

 

– fejtette ki. Ilyenkor a menetrendek is hiányoznak neki, például szorongást vált ki belőle, ha 

nem tudja, hogy meddig tart egy beszélgetés. 

 

Viktor ma boldog párkapcsolatban él, bár jó néhány nehézséggel kellett szembenézniük. 

Éppen ezért kitaláltak egy „párkapcsolati füzetet”, amiben mindenféle hasznos dolgot leírtak. 

Például azt, hogy Viktornak fontos, hogy a barátnője a jobboldalán legyen, mert ő csak jobbra 

tud figyelni és beszélni. 

 

A fiúnak egy kifordítható karkötője is van. 

A kék színű oldala jelzi, hogy jól érzi magát, minden rendben van vele. De társaságban 

könnyen leterhelődik, ekkor „lefagy”, vagyis nem tud beszélni és kommunikálni. 

Ilyenkor kifordítja a karszalagot, és a narancssárga oldala jelzi a barátnőjének, hogy ideje 

távozniuk. 

 
forrás: atv.hu 

 

 

A Miniszterelnökség közleménye (3. rész) 

 
    Budapest, 2016. február 17., szerda (OS) - Lezárult a 2015. évi Magyar Közigazgatási 

Ösztöndíjprogram 

 

Külföldi képzési szakasz országonkénti megoszlása: 

Ausztria 3 fő, Belgium 3 fő, Csehország 1 fő,Egyesült Királyság 3 fő 

Franciaország 4 fő, Írország 1 fő, Lettország 2 fő, Málta 3 fő 

Németország 3 fő, Olaszország 2 fő, Oroszország 1 fő,Portugália 5 fő 

Spanyolország 1 fő, Szerbia 1 fő, Törökország 2 fő 

Foglalkoztatás miatt nem ment külföldre: 1 fő 

 

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramot 2011-ben indította el a kormány. A Területi 

Közigazgatási Ösztöndíjprogram 2015-ben indult, a Fogyatékos Felsőoktatási Hallgatók 

Közigazgatási Ösztöndíjprogramja pedig 2014 óta működik.  

 

Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárság   

 

Kiadó: Miniszterelnökség 

 
forrás: os.mti.hu 

 

 

Kihívás-lázban ég az ország – Vujity Tvrtko felhívására százak csatlakoztak már 

a kezdeményezéshez 
 

Végre valami értelmes kihívás! És milyen jó, hogy ez is úgy terjed a közösségi médiában, 

mint az összes többi kevésbé hasznos játék. Az, hogy milyen apropóból csatlakoznak 

hozzá ismert emberek, politikusok, műsorvezetők, celebek, és a többi, nem is fontos. Ami 



igazán lényeges, hogy a pénzek sorra érkeznek meg az alapítványok számlájára. 

Megmozdult az ország… 

 

Vujity Tvrtko tegnap 11-kor jelentette be, hogy elindítja jótékonysági Facebook kihívását, és 

öt napon keresztül naponta elküld 20 ezer forintot egy általa kiválasztott, rászorulókat segítő 

szervezetnek. És minden nap kihív két-két újabb embert, hogy csatlakozzon az akcióhoz, 

elsőként Hoppál Péter államtitkárt, illetve Csizi Pétert, Pécs országgyűlési képviselőjét, akik 

azonnal elfogadták ezt a kihívást. 

 

Azóta egyre másra érkeznek az újabb képek és persze az újabb befizetett adományok. 

Pártállástól, médiumtól függetlenül vesznek részt az emberek a játékban, ami egyáltalán nem 

játék. Egy-egy összeg ezeknek a jótékonysági szervezeteknek, egyesületeknek, 

alapítványoknak óriási segítség, lehet, hogy a fennmaradásukhoz is nélkülözhetetlen lenne. 

 

 
 

Az egész egy bejelentéssel indult: 

 

“Fotózkodj egy csekkel! Kihívom a parlamenti képviselőket. Bárki csatlakozhat.Öt napon 

keresztül naponta elküldök 20.000 forintot egy általam kiválasztott, rászorulókat segítő 

szervezetnek, egyben kérem az Országgyűlés tagjait, hogy legalább egyszeri alkalommal 

tegyenek hasonlóképpen, bármekkora összeggel. Ezen kívül arra kérek minden jóérzésű 

embert, hogy támogassa az arra érdemeseket, majd hívjon meg a játékba legalább két másik 

személyt! Mindenki annyival segítsen, amennyivel tud, s küldje az összeget annak, akinek 

szeretné.” 

Tvrtko mai  “kedvezményezettje” a Testi és értelmi- fogyatékos Sportolókat támogató 

Egyesülete. Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke azt nyilatkozta, hogy 

annyira örül ennek, hogy kollegáival 100-100 ezer forintot küld különböző szervezeteknek. 

Kihívottjai a TV2 összes műsorvezetője, Erős Antónia, az RTL Klub műsorvezetője, Tatár 

Csilla, a Magyar Televízió műsorvezetője és Andy Vajna, a TV2 új tulajdonosa. 

 
forrás: ugytudjuk.hu 

 

 

Megvannak Magyarország legmenőbb projektjei 
 

Egy tenyérnyi helyen elférő, nem digitális térképre szavaztak a legtöbben az idei 

Highlights of Hungaryn. A kurátorok által kiválasztott ötvenhárom jelöltből került ki az 

a tíz közönségdíjas, akikre a szavazási időszak alatt több mint tízezren voksoltak. 



Bekerült a top 10-be a Hajnali láz című film, a Bánkitó Fesztivál és egy somlói borászat 

is. 

 

Az idei győzteseket látva nyilvánvaló, hogy egyre népszerűbbek azok a kezdeményezések, 

amelyek kimozdítanak minket az online világból, és valódi, kézzelfogható élményekkel 

gazdagítanak bennünket – mondta el Remete Tibor, a Super Channel kreatív igazgatója, a 

Highlights of Hungary ötletgazdája. 

 

A tizedik helyezett Kreinbacher Birtok az egyre menőbb magyar gasztronómia és dizájn 

ideális kombinációja: a somlói borászat legfinomabb borait közép-európai szinten is 

egyedülálló környezetben lehet elfogyasztani. 

 

A kilencedik helyen a Miskolci Autista Alapítvány által létrehozott Maacraft végzett: a 

különleges alkotóműhelyben dizájnerek és autista fiatalok együtt hoznak létre rendkívül 

magas színvonalú termékeket, így bizonyítva, hogy az autizmussal élőkben rejlő kreativitást 

igenis ki lehet aknázni. 

 

 

 
 

A nyolcadik helyre a szülei megrázó szerelmi történetéből az év egyik legsikeresebb regényét 

író, majd pedig filmet készítő Gárdos Péter munkája, a Hajnali láz került. 

 

A hetedik az a Bánkitó Fesztivál, amely a tökéletes bizonyíték arra, hogy egy minden ízében 

kulturális nyári fesztivál megszervezéséhez nincsen szükség százmilliókra. 

 

A hatodik helyezett egy különleges zenei kezdeményezés, a Nemzetközi Cseperedő 

Alapítvány szakmai támogatásával megvalósult és a Művészetek Palotájában életre hívott 

Autizmusbarát Kakaókoncert lett, amely mind zenei felhozatalában, mind megvalósításában 

úgy lett kialakítva, hogy az autista gyermekek, testvéreik és szüleik egyaránt jól érezhessék 



magukat. Akárcsak a lista hatodik pozíciója, az ötödik Midnight Music is a Budapesti 

Fesztiválzenekarhoz és Fischer Ivánhoz fűződik: az éjfél előtt fél órával kezdődő komolyzenei 

koncertsorozat célja, hogy a klasszikus zenét kimozdítsa megszokott környezetéből és 

közelebb hozza a fiatalokhoz. 

 

A dizájn mint az újítás eszköze jelenik meg a negyedik helyen végző Kéktúra 

pecsételődobozokban is, melyeket Magyarország legnépszerűbb turistaútvonalán a Magyar 

Természetjáró Szövetség munkatársai állítottak fel, lehetőséget adva az egyedi pecsétek 

begyűjtésére a természetet szeretők számára. 

 

A harmadik helyen A nagy DIY könyv zárt, mely nem csupán 2015 egyik legszebb 

nyomtatott könyve, de a Do It Yourself-mozgalom hazai bibliája is, melyben 21 hazai blogger 

lakberendezéssel kapcsolatos ötletei találhatóak. 

A második helyezett MagikMe az innovatív és társadalomtudatos dizájn remek példája. A 

Pillangó nevű libikókát mozgássérült gyerekek is tudják használni, a szülők által létrehozott 

projektet pedig már az UNICEF is felkarolta. 

2015 legkreatívabb projektjének pedig a magyar közönség az EggMapet választotta. Sátor 

Dénes és Sátor Tamás közös munkája egy olyan városi térkép, amely a digitális 

megoldásokkal szemben offline megoldást kínál, ám szó szerint, tenyérnyi helyen is elfér, és 

az időjárás minden viszontagságának is képes ellenállni. 

Az InStyle magazin különdíját az autizmussal élők különleges gondolkodásmódjára a divat 

eszközeivel reflektáló Perceptual Thinkers, a Forbes magazin különdíját a szakmai újrakezdés 

lehetőségét biztosító 45+ Vállalkozói Program, a Budapest a fiatal tehetségekért program 

különdíját a középiskolásoknak életúttanácsokkal szolgáló Így Dolgozunk Mi projekt kapta. 

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. 

Az összes jelölt listája itt elérhető. 

 
forrás: hvg.hu  

 

 

 

Békét hirdető lionok 
 

A XX. béke világnapi programnak a helyi Lions klub rendezésében idén 

Mosonmagyaróvár ad otthont. A karitatív szervezet elnöke, Cser Katalin a fogyatékkal 

élő, a rászorult emberek mellett a tehetséges fiatalok felkarolását is fontosnak tartja. 

 

A napokban köszönte meg támogatóinak az eddigi anyagi-erkölcsi segítséget a 

mosonmagyaróvári Lions klub. Cser Katalin elnök az elmúlt időszak történéseit és terveiket 

összegezte. Mint elmondta, jövőre ünnepli   évszázados fennállását a szervezet, mely az 

emberség, közösség és munka jelszavakat tűzte zászlajára. Ennek jegyében tevékenykednek a 

mosonmagyaróvári lionok is. Az elnök képekkel is illusztrálta az eddigi jótékonysági 

tevékenységüket. Támogattak fogyatékkal élő, beteg gyermekeket pénzzel, 

szemüvegvásárlással. A gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal közös ruhaosztást hirdettek, 

támogatták a sérültek sportolását. 

 

http://www.highlightsofhungary.hu/


A jótékonysági rendezvényekből, a téli fesztiválon a forralt bor és tea kínálásából befolyt 

összeget is karitatív célra fordították. Húsz tehetséges, rászoruló diák, húsz nélkülöző család 

karácsonyát varázsolták szebbé, és további ajándékokkal is meglepték a gyermekeket. 

Kárpátaljára huszonegy zsáknyi meleg ruhát küldtek. A Rotary klubbal összefogva is többször 

segítettek rászoruló embereken, családokon. A Nők a Városért Egyesülettel továbbra is 

gyűjtik a kupakokat Izsó Veronika mozgássérült kislány javára. 

 

Cser Katalin a jövőbeli tervekről is beszámolt. Hamarosan Veszprémben a régió Lions 

klubjaival együtt egy érzékenyítő programon vesznek részt. Továbbá látássérültekkel közösen 

egy tandemtúrát terveznek, melyhez tandemmel és kerékpárral is lehet csatlakozni. 

Másodszor rendezik meg a vakvacsorát, sok meglepetéssel. A legnagyobb falat június elején a 

XX. béke világnapi program lesz. Ide öt ország Lions-tagjaiból várnak vendégeket, akiknek 

bemutatják a várost és Szigetközt, az első világháborús emlékműveket, lesz felvonulás is a 

Magyar utcán, köszöntés a városházán, gála a Fehér Ló Közösségi Házban, melyhez a 

városlakók is csatlakozhatnak majd. 

 
forrás:kisalfold.hu 

 

 

 

Baráti kölcsön a kutyától 
 

A Hammer MS tenderen nyerte meg a lehetőséget, hogy kampányt készítsen a Neo 

Magyar Segítőkutya Egyesület számára. 

 

A kreatívkoncepció a kampány mögött az, hogy a segítőkutya szinte részévé válik a 

gazdájának, így képes tökéletesen segíteni őt a mindennapokban – írta a Hammer MS a 

közleményében. Ezt az eggyé válást igyekeznek bemutatni a vizuális anyagokon, ahol a 

kutyák úgy jelennek meg, mintha az ember testrészei: fülei, kezei lennének 

 

     



 
 

 
 



„A képek nem photoshopban készültek, a beállításokat valóban így fotóztuk le, ahogy a 

képeken megjelennek.  Mindezt úgy tudtuk kivitelezni, hogy a segítőkutya szereplőink 

szuperokosak voltak, úgy instruálhatóak, mint egy hollywoody szupersztárok, ráadásul 

sztárallűrök nélkül. Ülj hátrébb, gyere előrébb, a kutyák úgy mozogtak a kamera előtt, mintha 

mindig ezt csinálnák, centire pontosan be tudtuk őket állítani ezekhez a trükkös fotókhoz. A 

Neo Magyar Segítőkutya Egyesületbe érkezett 1 százalékos felajánlások nyomán reméljük 

még több mozgássérült-, hallássérült- és autistasegítő kutya tudja majd kölcsönadni a 

mancsát, a hallását és a kedvességét a gazdájának” – mondta Füleki Bettina, a Hammer MS 

kreatívigazgatója a kampányról. 

 

Alkotók 

 

Kreatívigazgató: Füleki Bettina 

 

Social média szakértő: Miklós Barbara 

 

Art director: Tibola Vera, Zentai László 

 

Account manager: Toporczy Zsófia 

 

Fotós: Fábián András 

 

Smink: Felhalmi Kinga 

 

Kutyaszakértő: Mányik Richárd 

(forrás: Kreatív Online) 

  

a 'Reklám' rovat további cikkei 

 

 
forrás: kreativ.hu 

 

 

 

 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóságon köthet ki a MÁV ügye 
 

A MÁV Zrt. vandalizmusra hivatkozva nem látja megoldhatónak a mozgásukban 

korlátozott utasok egyelő hozzáférését a szolgáltatáshoz a Pilisi vasútállomáson. Mindezt 

abban a levelében fejtette ki a vasúttársaság, amelyet a JÓL-LÉT Alapítványnak 

küldött egy pilisi fogyatékossággal élő gyermek édesanyja ügyében. 

 

Az Alapítvány portálunknak eljuttatott közleményéből kiderül, még januárban kereste meg a 

MÁV Zrt.-t amiatt, mert egyik ügyfele, aki mozgáskorlátozott gyermekével minden nap 

igénybe veszi vonatközlekedést, csak egy megalázó procedúrát követően tudja a peront 

megközelíteni. A mozgáskorlátozott személyek jelenleg a pályaudvar személyzetének 

jóindulatára vannak bízva, hogy azok kinyissák azt a kulcsra zárt kaput, amelyen keresztül a 

peront meg tudják közelíteni. A helyzetet orvosolná egy egyszerű csengő felszerelése is, azt 

azonban szintén tönkretennék a vandálok a MÁV szerint, így inkább fel sem szerelik. 

 



Az édesanya többször tett már kísérletet a helyzet rendezésére, sikertelenül - áll az alapítvány 

közleményében. 

 

A JÓL-LÉT Alapítvány szerint a pilisi vasútállomáson jelenleg az egyenlő bánásmód 

követelménye sérül mindazon utasok tekintetében, akik mozgásukban valamilyen 

szempontból korlátozottak, de azokkal szemben is, akik gyermeküket babakocsiban szállítják, 

és így próbálják meg az adott vágányt megközelíteni. A szervezet januárban írásban kérte a 

diszkriminatív helyzet azonnali kivizsgálását, és rendezését. A MÁV Zrt. válaszában 

együttérzéséről biztosította az asszonyt, a panasz jogosságát elismerte, és azt a tájékoztatást 

adta, hogy megvizsgálják valamilyen jelzőrendszer kihelyezésének a lehetőségét, bár 

szerintük fölösleges kitenni a csengőt, mert azt úgyis tönkretennék. A szervezet azonban 

ennél konkrétabb, határidő megjelölésével vállalt cselekvést vár el a vasúttársaságtól.  

 

A diszkrimináció nem csak tevőleges magatartással, de mulasztással is elkövethető. A 

vandalizmusra való hivatkozás az Alapítvány szerint még nem elég ahhoz, hogy a MÁV 

bizonyítsa: megtett mindent, amit az egyenlő bánásmód követelménye alapján tennie kellene, 

vagy kellett volna - nyomatékosítják sajtóanyagjukban. 

 

A szervezet most tizenöt napot adott arra, hogy a vasúttársaság konkrét vállalásokat tegyen a 

probléma kezelésére. Ellenkező esetben az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárását 

kezdeményezi ügyfele nevében. 

 
forrás: hrportal.hu 

 

 

 

Nyílt levél egy nőhöz, aki megbámult egy fogyatékos fiút 
 

Bár már rég nem a középkorban élünk, a fejlett orvostudománynak hála, nagyon sok 

betegségnek ismerjük az okait, tüneteit, lefolyását és mégis: a fogyatékkal élőkkel 

kapcsolatban még a 21. században is sok ember fejében középkori előítéletek és babonák 

élnek. Ha egy sérült ember az utcára merészkedik, sajnos gyakran érezheti magát egy 

képzeletbeli cirkusz porondjának kellős közepén. 

 

Az utca embere bizony sokszor tapintatlan, érzéketlen. A kíváncsiságuk valamilyen szinten 

érthető, viszont a fogyatékkal élők és rokonaik részéről pedig respektálható az az elvárás, 

hogy a környezetük ne bámulja meg tátott szájjal őket. 

 

A következő levelet egy olyan édesapa írta, aki saját bőrén is megtapasztalta, hogy az 

emberek szavak nélkül is milyen mély fájdalmat tudnak okozni egymásnak. 

 

Ön nem látta, hogyan csorgott a könny párom szeméből, amikor fiunknál súlyos autizmust 

diagnosztizáltak, és az orvos közölte velünk, hogy gyermekünk sosem fogja kimondani a 

nevünket, sosem fogja azt mondani nekünk, hogy szeret, vagy legalább adni nekünk egy 

puszit. 

 

Ön nincs ott akkor sem, amikor a fiunk éjszaka óránként felébred, és a melatonin szintjének 

ingadozása miatt képtelen visszaaludni, viszont azonnali testkontaktusra van szüksége ahhoz, 

hogy megnyugodjon. Bármilyen keveset is tud azonban rólunk, ha mi kilépünk az 

otthonunkból, mindig találkozunk önnel, és az önhöz hasonlókkal. 



Azok a lapos pillantások a közértben, az elnyelt rosszallások, amikor a fiunk egy étteremben 

visítani kezd, vagy a bámuló tekintetek, miközben a parkban játszunk vele. 

 

Szóltak nekünk előre, hogy egy súlyosan sérült gyermekkel együtt élni nagy teher lesz, és 

hogy minden erőfeszítésünk ellenére folyamatosan mások ítélkező pillantásával fogunk 

találkozni. 

 

Ahogy a fiunk egyre idősebb lesz, közte és kortársai közt egyre nyilvánvalóbbá válik a 

különbség, így a bámuló pillantások egyre szaporodnak majd, a rosszallások egyre 

hangosabbak lesznek, a suttogva elejtett megállapítások pedig egyre célzottabban fogják 

eltalálni őt. 

 

Igen, tisztában vagyunk vele, hogy ő más, és szívesen elmagyarázzuk a különbségeket önnek 

is, ha végre kilépne az árnyékból és köszönne nekünk. 

 

Nagyon szeretjük a fiunkat és időnk nagy részét azzal töltjük, hogy igyekszünk őt megfejteni. 

 
forrás: life.hu 

 

 

Hi-he-tet-len: ujjak nél-kül zon-go-rá-zik a fi-a-tal zseni! 

 
Aleksey Romanov ujjak nélkül született. Biztosan sem ő, sem szülei nem 

gondolták, hogy ez a fogyatékossága fogja meghozni a fiúnak a világsikert. 

 

A 15 éves orosz tinédzser mára Oroszország új példaképévé vált. Az ujjak nélkül született 

fiatalt testi fogyatékossága egyáltalán nem hátráltatja, hogy leüljön kedvenc zongorája elé és 

naponta több órát is gyakoroljon rajta. 

 

A kemény munkának pedig meg is lett az eredménye, hiszen, ha becsukott szemmel 

hallgatjuk Aleksey játékát, bizony képtelenek lennénk megmondani, hogy egy teljesen 

egészséges vagy egy fogyatékkal élő ember zongorázik-e. 

 

videó: https://youtu.be/t7A1zYDc_Ww 

 
forrás: ripost.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

https://youtu.be/t7A1zYDc_Ww
http://www.meosz.hu/


 

 

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

 

-HÍREK- 

 

GYÓGYTORNA 

 

A nagy érdeklődésre való tekintettel 2016 évben is folytatódik a gyógytorna.  

Hetente kedden 13.30-tól 14.30. óráig.  

 

Minden érdeklődött szeretettel várunk! 

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Kalocsa és Vidéke Egyesülete 

 

 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

VEZETŐSÉGI GYŰLÉS 
 

2016.02.22.08.00.MEGHÍVÓ 

Mozgáskorlátozottak Egyesülete  

Kalocsa és Vidéke  

6300 Kalocsa Kossuth.u.41.  

Tel:06/78/467-263  

 

MEGHÍVÓ  

 

2016 .Február 22. 08.00. órakor vezetőség gyűlést tartunk melyre, tisztelettel meghívom.  

Helye: Kalocsa Kossuth L. u. 41. Közösségi terem  

 

Napirend:  

 

1. 2016.évi tervek, programok ütemezése  

2. 2016.évre beadott pályázatok ismertetése  

3. Változások ismertetése LÁT, gk szerzési,stb.  

4. Egyebek  

 

Megjelenésére számítunk!  

 

Az épület akadálymentes.  

 

Molnár István  

elnök • 

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Kalocsa és Vidéke Egyesülete 

 



 

 
-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Diszpécser (Budapest VIII.) 
 

Jelige: "FTI" 

Cégünk megváltozott munkaképességű, mozgásukban korlátozott munkatársakat keres 

telefonos operátori pozícióba. A munkavégzés helye a vállalat VIII. kerületi, 

akadálymentesített központjában lévő diszpécserközpont.  

 

Feladatok:  

 

� Telefonon és e-mailen érkező megrendelések rögzítése számítógépes programunkban,  

� Igény szerinti információ szolgáltatása az ügyfelek és a taxisok részére,  

� A fuvarok kapcsán felmerülő kérdések, problémák hatékony kezelése.  

 

Elvárások:  

 

� Kiemelkedő kommunikációs készség  

� Budapest alapos ismerete  

� Felhasználói szintű számítógépes ismeretek  

� Kommunikációképes angol nyelvtudás külföldi rendelés esetén (további nyelvismeret 

előny)  

 

Személyiségbeli elvárások:  

 

� Jó problémamegoldó képesség  

� Ügyfél orientált hozzáállás  

� Gyorsaság és precizitás  

� Terhelhetőség  

� Monotonitás tűrés  

 

Előny:  

 

� További idegen nyelvek társalgási szintű ismerete  

 

Amit kínálunk:  

 

� Versenyképes jövedelem és juttatási csomag  

� Színvonalas, akadálymentesített munkakörnyezet, kellemes légkör  

� Betanulást segítő, és rendszeres készség és tudásfejlesztő képzések  

� Több műszakos munkarend  

Részmunkaidős foglalkoztatás is lehetséges  

� Azonnali kezdési lehetőség 

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "FTI" 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.meoszinfo.hu/munka_ai_1.php
http://www.meosz.hu/

