
MEOSZ OTTI 

SAJTÓFIGYELÉS 

A Magyar médiában a mozgáskorlátozottakról és a MEOSZ interaktív portálján a 108 

egyesület által közölt információk tallózása 

 

                                 A sajtóban megjelent információk 
-- MÉDIA HÍREK --- 

 

 

 

Minőségibb lakhatás a fogyatékkal élők számára 
 

Harmincötmilliárd forintos pályázatot hirdetnek 

 

Szeptemberben jelenik meg az az uniós pályázat, amely több ezer, nagy létszámú ápoló-

gondozó intézményben élő fogyatékos embernek teszi lehetővé, hogy önállóságot 

biztosító, szükségleteinek jobban megfelelő otthonba költözzön. A kormány szerint a 

segítségre szorulóknak egyéni bánásmódra van szükségük, nem pedig arra, hogy a 

periférián éljenek, és uniformizált szolgáltatásokat kapjanak. 

 

Több ezer, jelenleg nagy intézményben élő fogyatékos ember költözhet belátható időn belül 

kisebb, jobb minőségű ellátást és nagyobb önállóságot biztosító otthonba. Az intézményi 

férőhelykiváltást harmincötmilliárd forintos keretösszeggel elősegítő uniós pályázat várhatóan 

szeptemberben jelenik meg – tájékoztatta lapunkat a szociális ügyekért és felzárkózásért 

felelős államtitkárság. A kormány tervei szerint a pályázaton azok az állami, civil és egyházi 

fenntartók indulhatnak – önrész nélkül –, amelyek fogyatékos személyek számára tartanak 

fenn nagy létszámú bentlakásos ápoló-gondozó intézményeket. 

 

Mint ismert, a rendszerváltás előtt jellemzően az országhatárhoz közel és többnyire 

településeken kívül létesítették a fogyatékkal élőknek több száz férőhelyes intézményeket. A 

cél – többek között – az volt, hogy ezeket az embereket elrejtsék szem elől. Csaknem öt éve, 

2011 júniusában azonban a kormány a hangsúlyt az emberi méltóságra és a személyességre 

helyezte, amikor elfogadta azt a határozatot, amely a fogyatékos embereknek ápolást-

gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról szól, és a 

végrehajtást érintő feladatokat sorolja fel. Az elesetteknek, a nélkülözőknek, a segítségre 

szorulóknak ugyanis egyéni bánásmódra van szükségük, nem pedig arra, hogy a periférián 

éljenek és uniformizált szolgáltatásokat kapjanak – írta most az államtitkárság.  

 

A stratégia célja az, hogy kiváltsa az ötven férőhelyesnél nagyobb intézményeket, a 

szolgáltatásokat szétbontsa az önálló életvitelt segítő és lakhatási szolgáltatásra továbbá hogy 

megvalósítsa a támogatott lakhatást. Utóbbit – a stratégia alapelveivel összhangban – 2013. 

január 1-jétől vezették be. Az új szolgáltatási forma, azaz a támogatott lakhatás, megfelelő 

feltételeket teremt ahhoz, hogy a fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg emberek 

életkoruknak, egészségi állapotuknak és önellátási képességüknek megfelelő lakhatási, illetve 

szociális szolgáltatásokban részesüljenek – tudatták. 

 

A folyamat lényege, hogy a mamutintézményekben élőket olyan kisebb, szükségleteiknek 

jobban megfelelő otthonokba költöztessék, ahol a szakmai segítség mellett hozzájutnak a 

szociális és egyéb szolgáltatásokhoz, lehetőségük van kapcsolatokat teremteni, munkát 

vállalni, egyszóval a társadalomba beilleszkedni és méltóbb életet élni. A mögöttünk álló 



időszakban hatmilliárd forintos forrásból hatszázhatvan fogyatékos ember jutott jobb 

körülmények közé – emlékeztetett a tárca. A stratégia harminc évben határozza meg a 

„kiváltási” folyamat idejét. Ezt azonban indokolt lerövidíteni, ezért a szociális ügyekért és 

társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárság az Emberi Erőforrások Operatív Program 

(EFOP) 2014–2020-as tervezésekor prioritásként kezeli a szociális intézmények kiváltásának 

folytatását – tudatta lapunk érdeklődésére a szociális ügyekért és felzárkózásért felelős 

államtitkárság. 

 
forrás: magyarhirlap.hu 

 

 

 

Ilyen az, amikor egy fogyatékos nő kenterbe veri Beyoncét 
 

Gyönyörű és elegáns nő, fantasztikus tehetség - a könnyű jazz királynője az Olympiában 

énekel. Lába előtt férfiak ezrei, de ő csak legyint, a zenénél ugyanis számára nincs 

fontosabb. Zeneterápia segítségével épült fel egy szörnyű balesetből, most az ő zenéje 

jelent felejthetetlen élményt rengeteg embernek. 

 

Melody Gardot majdnem beleragadt a könnyfakasztó sztorik hősnőjének karakterébe, de 

tehetsége sokkal messzebbre röpítette. 

 

A 31  éves amerikai énekesnő, dalszerző 2003-ban szenvedett szörnyű balesetet. Biciklizés 

közben egy terepjáró elütötte, majd az autós segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. A művésznő 

medencecsontja eltört, emellett nagyon súlyos agykárosodást is szenvedett. Miután magához 

tért, még egy teljes évet kellett feküdnie mozdulatlanul a kórházi ágyon, amíg elindulhatott 

lassú rehabilitációja. Zeneterápia segítségével épült fel, bár végleg rend bejönni nem fog: az 

idegsérülések következtében az erős fény és a zaj komoly fájdalmat vált ki nála, és 

mozgásában is korlátozott, csak bottal tud közlekedni. Ennek ellenére - illetve éppen ezzel 

együtt - eleganciája és szépsége páratlan. Kijelenthetjük, hogy ő a tökéletes sztár: viselkedése, 

zenéje, távolságtartása, erotikája példaértékű lehet minden nőnek. 

 

Íme egy nagyon jó zene sok vidámsággal - továbbá lecke életigenlésről és küzdelemről: 
 

videó: https://youtu.be/C6X9uq05H74 

 

Párizsban még az Olympia is a művészetről szól 

 

Az Olympiát 1888-ban nyitotta meg Joseph Oller, a Moulin Rouge atyja. Kezdetben a 

Malomhoz hasonló varieté-színház volt, de annál eggyel konzervatívabb, kevésbé mulató-

jellegű. A koncerteken kívül cirkuszi balett és operett előadásoknak adott otthont. 1929 és 

1944 között filmszínházként funkcionált, majd a német megszállás alatt nyerte el mai, 

koncert-hall formáját. Az Olympia a világ talán legikonikusabb koncertterme, ott akár 

nézőnek, akár fellépőnek lenni komoly presztízst jelent. Csak néhány név, akik öregbítették az 

Olympia hírnevét, a teljesség igény nélkül: Edith Piaf, Marlene Dietrich, Charles Aznavour, 

Yves Montand, Dalida, Jacques Brel, The Beatles, Judy Garland, Jimi Hendrix, Josephine 

Baker, Tina Turner, Cher, Madonna, The Jackson 5, Liza Minnelli... 

 

És most: a csodálatos Melody Gardot, akit a franciák különösen nagyra tartanak - mi több, a 

művésznő egyre többet énekel franciául. 

 

https://youtu.be/C6X9uq05H74


A Karaván 

 

Melody Gardot humora a zenéjében is érezhető. Buddhista életmódot folytat, küzd az emberi 

jogokért, előadásokat tart a zeneterápia fontosságáról. És alkot. 

 

Saját dalokat ír és nagy slágereket dolgoz fel, jelölték Grammyre is. Albumaival finoman 

vezeti a hallgatókat a könnyed érzelmeken keresztül a sötétebb gondolatok felé, majd felrázza 

a hallgatót. Ez koncertjeire is igaz - minden koncertje egy-egy utazás. 
 

 

videó:  https://youtu.be/5WTtyq6GiZg   

 

Eddigi albumai: a Worrisome Heart, a My One and Only Thrill, az Absence, Currency of a 

Man 

Utóbbi albumával elindult egy elektronikusabb, és egyben valamivel fanyarabb irányba. 

Az Olympiában április 10-én és 11-én lép fel, jegyek 51 és 89,50 euró között kaphatóak. 

És búcsúzunk azzal az Over the Rainbow-val, ami számunkra először kapott értelmet Judy 

Garland óta, és ami Gardot minden koncertjén elhangzik: 
 

videó:  https://youtu.be/MI49t7t0ZAI 
 

forrás: privatbankar.hu 

 

 

 

 

Neked munka, nekem álom: beteltek a helyek az elhelyezkedést segítő 

programban 
 

Debrecen – A fogyatékkal élők munkába állását segítendő olyan nyílt napot szerveznek 

civil szervezetek, amelynek során egymásra találhatnak a munkaadók és az ilyen 

munkavállalók. 
 

A Neked munka, nekem álom napot először tavaly rendezték meg Budapesten, idén viszont 

vidéki városok, köztük, debreceni civil szervezetek is csatlakoztak hozzá. Április 27-én a 

Fehér Bot Alapítvány által toborzott, kiválasztott és felkészített öt fogyatékos ember fél napot 

tölthet el egy nekik érdekes munkahelyen, munkakörben, mégpedig úgy, hogy egy ott dolgozó 

napját, munkáját nyomon követik. A munkáltatókat a jelentkező fogyatékkal élő emberek 

igényei, ötletei alapján választják ki. 

 

A fogyatékkal élők között jelentős volt az érdeklődés, néhány nap alatt minden hely betelt. 

 
forrás: haon.hu 

 

 

Ukrán fotómodell hódította meg New York városát, egy kerekes székben 
 

Egy ukrán lánynak sikerült az, amire biztosan legalább egyszer minden kislány vágyik 

az életben. 

 

A 22 éves Alekszandra Kutasz sikeres modell lett a világ egyik legnagyobb városában, New 

Yorkban. A fiatal lány a születésétől kezdve mozgássérült, de ez nem gátolta meg, hogy 

https://youtu.be/5WTtyq6GiZg
https://youtu.be/MI49t7t0ZAI


meghódítsa a pódiumot. Alekszandra legutóbb egy ukrán ruhatervező műveiben pózolt ezzel 

is reklámozva a hazai tervezők műveit. A fiatal lány jelenleg New Yorkban van és egy újság 

számára pózol a kamerák előtt. 

 

„Amikor bemegyek valahová rögtön azt mondom, hogy erős férfiakra van szükségem, hogy a 

lépcsőn letudjak menni. Megtanultam élni ezzel.” – mondta Kutasz. 

A fiatal lánnyal szóló interjú a DailyMailban több mint négyezer megosztást kapott két nappal 

a publikálás után és 12 nyelvre is lefordították. 

 

 
 

 

 
 
forrás: karpathir.hu 

 

 



Hány embertől vették el a rokkantnyugdíjat? 
 

Ezt kérdezte Korózs Lajos (MSZP) a kormánytól a parlamentben és felelevenítette, hogy 

a kormány négy éve alakította át a nyugdíjrendszert, és megszüntette a rokkantsági és a 

baleseti rokkantsági nyugdíjat. 

 

Ma már a rokkantsági ellátás nem több egy "táppénzszerű juttatásnál" - hívta fel a figyelmet. 

Azt kérdezte, pontosan hány embernek, milyen okból szüntették meg az ellátását. 

 

A kormány nevében Rétvári Bence azt közölte: a megváltozott munkaképességűek ellátását 

azért alakították át, hogy egységes, az orvosi, foglalkozási, szociális szempontokat is 

figyelembe vevő rendszert hozzanak létre. Tájékoztatása szerint - az idén januári adatok 

alapján - 52 215-en részesülnek korbetöltöttként rokkantellátásban. A törvény ugyanakkor 

nem zárja ki, hogy azok a rokkantellátásban részesülők, akiknek megvan az öregségi 

nyugdíjhoz szükséges szolgálati idejük, jogosulttá váljanak öregségi nyugdíjra - jelezte. 

 

Korózs Lajos nem fogadta el a választ, a parlament azonban jóváhagyta 103 igen szavazattal, 

24 nem ellenében. 

(MTI) 

 

forrás: klubrádio.hu 

 

 

 

A rokkantsági rendszer nem védi az emberi méltóságot 
 

Az emberi méltóság védelmének szempontjából aggályos az, ahogyan a rokkantsági 

ellátórendszer reagálni tud a speciális méltánylást igénylő élethelyzetekre – rögzíti az 

alapvető jogok biztosának jelentése. 

 

Székely László szerint a rokkantsági ellátórendszer átalakítása miatt kialakult helyzet sérti 

azok alapjogait, akik a feltételek változása miatt nem tudják igazolni biztosítási idejüket. Az 

alapjogi biztos szerint egy olyan rendszer orvosolhatná a problémát, amely a normatív módon 

meghatározott feltételek mellett engedi a méltányosság gyakorlását, ezért jogszabály-

módosítást kért a szaktárcától. 

 

Kiszolgáltatott csoportok 

  

2012-től a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény alapjaiban 

alakította át az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban részesülő emberek 

ellátórendszerét. Ezt az ombudsmannak küldött sok panaszbeadvány is sérelmezte. 

 

A változás ugyanis nagyszámú, súlyosan egészségkárosodott, nehéz anyagi körülmények 

között lévő embert érintett, akiknek mindennapi megélhetését is veszélybe sodorta, hogy 

kiestek az ellátórendszerből, vagy nem képesek bekerülni oda. A kiszolgáltatott csoportok 

jogainak érvényesüléséért felelős biztos az emberi méltósághoz való jog oldaláról elemezte a 

helyzetet. 

  

A törvény alapján egészségbiztosítási ellátás váltotta fel azt a korábbi nyugdíjszerű ellátást, 

amelynél jogosultsági feltételként még döntően a szolgálati idő számított. 



  

Az új rendszer értelmében a jogosultság megállapításánál csak a kérelem benyújtása előtti 15 

év egészségbiztosítási járulékfizetéssel lefedett biztosítási ideje számít, a megszerzett 

szolgálati idő már nem. 

  

Kiestek az ellátásból 

  

Kialakult egy súlyosan egészségkárosodott emberekből álló személyi kör, akik betegségük 

okán nem tudták megszerezni az ellátás megállapításához szükséges biztosítási időtartamot. 

  

Vannak, akiknek a megbetegedésük előtti időszakból hosszú szolgálati idejük van, amíg 

dolgoztak nyugdíjjárulékot és egészségbiztosítási járulékot is fizettek. A rendszer átalakítása 

miatt azonban azzal szembesültek, hogy épp a fennálló betegségük miatt már nem tudják 

teljesíteni a megváltozott feltételeket, önhibájukon kívül kiestek az ellátórendszerből. 

  

Szintén kiestek azok, akik évekig olyan ellátásban, például ápolási díjban, aktív korúak 

ellátásában részesültek, amiből nem vonnak egészségbiztosítási járulékot. 

  

A biztos jelezte, hogy a szaktárca a feltételrendszerben végrehajtott ugyan kisebb 

korrekciókat, de ezek nem voltak elégségesek a helyzet megfelelő rendezésére. A jelentés 

rögzíti, hogy magas az ápolási díjban részesültek aránya azok között, akik nem jogosultak az 

új törvény szerinti ellátásra. 

  

Ez súlyos hiányosság, mert az ápolási díj folyósítási időszaka szolgálati időre jogosít ugyan, 

vagyis az állam ezzel elismeri a fogyatékossággal élő, súlyosan beteg hozzátartozó ápolásával 

járó erőfeszítéseket, ám ez a tevékenység mégsem jogosít fel a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátására. Az ápolási díjból ugyanis nem vonnak egészségbiztosítási járulékot. 

Előfordulhat, hogy hozzátartozóját évtizedeken keresztül ápoló személy megrokkan, az 

ápolást nem tudja tovább végezni, és nem számíthat az ellátásra sem. 

 

Teljesíthetetlen feltételek 

  

A jelentés rámutat, hogy míg a korábbi szabályozás kivételes méltányossági elemet is 

tartalmazott, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény hatályba 

lépése óta ilyen kivételes méltányosság gyakorlására nincs lehetőség. 

  

A jelentés nem vitatja, hogy a törvényalkotó a társadalombiztosítás átalakításakor széleskörű 

mérlegelési lehetőséggel rendelkezik, és legitim cél a visszaélések kiküszöbölése, de nem 

támaszthatóak az érintettek számára szubjektíve teljesíthetetlen feltételek. 

  

Az emberi méltósághoz való jog oldaláról nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a 

nyugdíjszerű rendszer egészségbiztosítási alapokra helyezése részben vagy egészben 

önhibájukon kívül zárta ki az ellátásból a rászorulók ezreit. 

  

A panaszosok az egészségkárosodásuk miatt a jövőben sem képesek olyan jogviszonyt 

létesíteni, amivel további biztosítási időt szerezhetnének. Esetükben nem merülhet fel a 

munkaerőpiacra való visszatérés vagy a rehabilitáció: nem az egészségkárosodásuk mértéke 

kérdéses, hanem kizárólag a biztosítási időtartam hiánya a kimaradásuk oka. 

  

Felkérték a minisztert - változtasson 



  

A jelentés feltárta, hogy a gyakorlatban bizonytalan annak a megítélése, hogy a GYES 

folyósításának idejére kapott fizetés nélküli szabadság társadalombiztosítási szempontból 

foglalkoztatási jogviszonynak minősül-e, így a törvény szerint a jogosultságoknál figyelembe 

vehető-e ez az időszak. 

  

A biztos szerint ebben a jogértelmezési kérdésben feltétlenül és mielőbb szükség volna az 

ellentmondás feloldására a jogalkotó álláspontja, a jogalkalmazó Nemzeti Rehabilitációs és 

Szociális Hivatal és a bírósági gyakorlat között. 

  

Székely László ombudsman felkérte az emberi erőforrásokért felelős minisztert, 

kezdeményezzen jogszabály-módosítást, hogy az érintettek – kiemelten az ápolási díjban 

részesülő személyek – esetében a biztosítási időtartam számítása során lehetőség legyen az 

egyéni szempontok méltó figyelembe vételére, és annak megelőzésére, hogy valaki önhibáján 

kívül kerüljön ki a rendszerből. 

  

Azt is kérte, hogy egyértelműen rögzítsék: biztosítási időnek minősül a gyermek 

gondozásához nyújtott támogatás idejére kapott fizetés nélküli szabadság. 

  

OS/kép: hirma.hu 

 
forrás: hirhatar.hu 

 

 

 

Magyarország újrajelöli Lovászy Lászlót az ENSZ Fogyatékossággal Élők 

Jogaival Foglalkozó Bizottságba 
 

A Kormány döntése alapján Magyarország újrajelöli Dr. Lovászy László urat az ENSZ 

Fogyatékossággal Élők Jogaival Foglalkozó Bizottságba (CRPD) a 2017-2020 időszakra. 

 

A jelölt kampányához kapcsolódóan 2016. március 16-án 14:00 órától bemutatkozó 

eseményre került sor a Külgazdasági és Külügyminisztériumban a Budapestre akkreditált 

diplomaták részvételével. Az esemény védnöke Kovács Ádám Zoltán a KKM nemzetközi 

együttműködésért felelős helyettes államtitkára. 

 

A rendezvényen felszólalt Czibere Károly úr, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára, majd Lovászy László 

magyar jelölt tartott prezentációt szakmai tevékenységéről. Magyarország kiemelkedő 

szerepet vállalt az egyezmény kidolgozásában, ennek elismerésének és a nemzeti 

fogyatékosságügyi politika nemzetközi nagyra értékelésének tartjuk, hogy megalakulása óta 

mindig volt magyar tagja a testületnek, ez utóbbi egyedülálló a Bizottság történetében. 

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

 

-HÍREK- 

 

 

Magyaroké az agykutatók első Nobel-díja 
 

Három magyar kutató kapta az “agykutatás Nobel-díjának” is nevezhető Agy-Díjat 

(The Brain Prize), melyet a dániai Grete Lundbeck Európai Agykutatási Alapítvány első 

ízben ad át május 2-án Koppenhágában. Az egymillió euróval járó új díjat a memória-

folyamatokban kulcsszerepet játszó agyi ideghálózatok feltárásáért Somogyi Péternek, 

Freund Tamásnak és Buzsáki Györgynek ítélték oda. 

  

– Folyik a pezsgő az intézetben, mindenki ünnepel és lázban ég – válaszolta gratulációnkra 

Freund Tamás akadémikus, az MTA Kísérleti Orvostudományi Intézetének 51 éves 

igazgatója, aki a három díjazott közül egyetlenként dolgozik idehaza. (Somogyi Péter 61 éves, 

magyar/brit állampolgár, az Orvosi Kutatások Tanácsa (MRC) Anatómiai Neurofarmakológia 

Intézetének igazgatója és a Neurobiológia Professzora az Oxfordi Egyetemen, Buzsáki 

György pedig, aki ugyancsak 61 éves, magyar-amerikai állampolgár, a Newark-i Rutgers 

Egyetem Molekuláris- és Viselkedés-Idegtudományi Központjának professzora az USA New 

Jersey államában)  

 

 

A díj összege alig valamivel marad el a jelenleg mintegy egymillió százharminc ezer euróval 

járó Nobel-Díjtól, így önkéntelen az összehasonlítás, márcsak azért is, mert a norvégok 

néhány éve matematikusok számára alapított Ábel-díja is ilyen vonatkozásban szerepel a 

hírekben.  

– A skandinávok úgy látszik, ilyen nagyszerű módon kívánják támogatni a tudományt, s a 

dánok választása vélhetően azért esett az agykutatásra, mert díjat kiosztó alapítvány mögött 

egy nagy dániai gyógyszergyár áll, amelyik különösképpen a központi idegrendszeri 

betegségek ellenes szerek kutatására összpontosít.  

Freund Tamás azért is nagyon boldog, mert ez a megosztott díj három olyan magyar kutató 

munkásságát ismeri el, akik 25-30 éve dolgoznak együtt, publikálnak közösen és 

gondolkoznak hasonlóan, annak ellenére, hogy más-más országban élnek.  

 

– Valószínűleg ez is tetszhetett meg a díjbizottság tagjainak, mert tudom, hogy a szabályok 

értelmében külön-külön kellett, hogy felterjesszenek bennünket. A világból mindenhonnan 

felkértek neves kollégákat a jelölésre, nekem vannak is sejtéseim, hogy engem ki terjesztett 

fel. Vélhetően megnézték, hogy az adott kutató szakterületén kinek vannak még jelentős 

eredményei és így fonódhattak össze a szálak.  

 

Freund professzor jólesően nyugtázta, hogy a díj révén nemcsak a mai magyar tudományt és a 

híres hazai agykutatási iskolát állítja pozitív fénybe ez az elismerés, de végre pozitív előjellel 

is Magyarországra irányíthatja a nemzetközi figyelmet. Ezt igazolja az indoklásban szereplő 



mondat is, miszerint „ezek a tudósok a kiemelkedően magas színvonalon művelt magyar 

tudományt szimbolizálják, amely a nehézségekkel és akadályokkal teli hosszabb történelmi 

periódusok után is megőrizte kiválóságát”.  

Ez voltaképpen nem egy nagy felfedezésért járó, hanem életmű díj – hangsúlyozza Freund 

Tamás, hiszen mindhárom díjazott, mind elméleti, mind kísérletesen kiemelkedő színvonalú 

kutatásaikkal évtizedek óta az agykéreg folyamatainak megértésén fáradozik, s különösen 

annak legősibb területe, az agy halántéklebenyének középvonalában található hippokampusz 

állt figyelmük középpontjában. Ez az agyterület a tanulás és emlékezés szempontjából 

kulcsfontosságú struktúra, de ide köthető a szorongás és az epilepszia gyökere, sőt az 

Alzheimer-kóros lerakódások is itt kezdődnek. Az utóbbi években pedig nagy előrelépés 

történt e régió működésének vizsgálatában.  

Óhatatlan kérdés, nem lehetséges, hogy az Agy-Díj előszobája egy későbbi Nobel-Díjnak?  

– Szerintem mi ezzel ellőttük a puskaporunkat – válaszolja Freund Tamás, aki szerint a két díj 

vélhetően kiüti egymást. – Nem hiszem hogy az „agykutatók Nobel-díjának” megalapítása 

után elsőként elnyert kitüntetést még megfejelnék egy Nobel-Díjjal. Ezt azonban a neves 

kutató nem sajnálja, hiszen ennek a díjnak a presztízse a következő években talán még az 

Ábel-Díjét is meghaladhatja. 

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 

 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

MEOSZ elnökségi ülés 
 

A Szövetség a 2016. évi 2. - soros - elnökségi ülését 2016. március 21-én (hétfőn) 11.00 

órai kezdettel, a MEOSZ Központ Rádai Sándor termében (1032. Budapest San Marco 

u. 76.) tartja. 
A meghívó itt letölthető! 

 

 

Megrendezés dátuma: 2016 március 21. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET• 

 

 

 

 
-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Konzervdoboz címkézés (Otthon) 
 

Jelige: "GOO" 

A munka lényege: a cégünk által árusított konzerv termék (libamájkonzerv) felcímkézése.  

Magát a terméket és a hozzá kellő anyagokat a munkavállaló otthonába tudjuk szállítani, aki 

tehát otthon (bedolgozás keretében), kötetlen időbeosztással tudja végezni a feladatot. 

Határidők nincsenek és teljesítménybérben tudunk fizetni. 

 

http://meosz.hu/doc/20150321_2_elnoksegi_ules_meghivo.pdf


Csak Budapestiek jelentkezését várjuk! Fontos követelmény, hogy a munkavállaló ne 

dohányozzon.  

 

Jelentkezési határidő: 2016-03-15  

Munkaidő kezdete és vége: egyéni időbeosztás szerint  

Munkaszerződés típusa: megállapodás szerint  

Számlaképesség szükséges-e: nem  

Kiválasztás, felvétel menete, módja: e-mail vagy telefonos egyeztetés után egy személyes 

találkozóra kerül sor a munkavállalónak legmegfelelőbb helyszínen.  

Bruttó Fizetés, munkabér: 30 Ft/doboz  

Munkavégzés helye: a munkavállaló otthonában  

Szükséges végzettség: nincs  

Kívánt munkavállalók pontos létszáma: 2  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "GOO" 

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

továbbküldési feltétele díjtalan együttműködési megállapodásunk aláírása, melyet 

regisztrálásával fogad el.) 

 

Ha még nem regisztrált álláskeresőnk itt regisztrálhat. Csak regisztrált álláskeresőink 

jelentkezését tudjuk továbbítani! 

 

 

Jelentkezési határidő: 2016 március 15. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

