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Még több jogosulatlan szociális ellátás vált visszakövetelhetővé  
 

Nem kell a rosszhiszeműség a jogosulatlansághoz 

 

Az Országgyűlés kedden lehetővé tette, hogy a szociális ellátásokat ne csak az ügyfél 

rosszhiszeműsége, hanem más jogosulatlanság miatt is vissza lehessen követelni. 

 

A képviselők 120 igen szavazattal, 30 nem ellenében és 25 tartózkodás mellett fogadták el a 

szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességűek ellátásáról 

szóló törvények módosításait a kormány javaslatára. 

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere előterjesztésének indoklásában kifejtette, 

jelenleg kizárólag akkor követelhető vissza a jogosulatlanul folyósított szociális ellátás, ha 

fennáll az ügyfél rosszhiszeműsége, a gyakorlatban azonban előfordul, hogy az ügyfél 

rosszhiszeműsége nélkül is kifizetnek jogosulatlan összeget. 

Az egyik elfogadott törvénymódosítás ezért kimondja, hogy a szociális ellátás akkor is 

visszaigényelhető, ha a jogosult pénzbeli ellátásra tesz szert például a közfoglalkoztatásban. 

Az ellátást tehát csak akkor lehet visszakövetelni, ha az érintett személy "megélhetése más 

módon biztosított" - fogalmazott a miniszter. 

A képviselők kimondták azt is, hogy az aktív korúak ellátásához hasonlóan az ápolási díj, 

valamint az időskorúak járadéka is megszüntethető abban az esetben, ha az ügyfél 

akadályozza az ellátásra jogosultság felülvizsgálatát. 

A parlament módosította a gyámügyi törvényt is, aminek eredményeként magasabb 

otthonteremtési támogatást vehetnek igénybe a folyamatos nevelésben részesült fiatalok, akik 

így 1,3-1,9 millió forint közötti segítségre számíthatnak.  

 
forrás: magyarhirlap.hu 

 

 

 

Így hamarabb mehetsz nyugdíjba: mutatjuk a részleteket 

 
2016-ban is folytatódik a "nagymama nyugdíjprogram", vagyis a nők már 40 év munka 

után nyugdíjba vonulhatnak. A feltételek szigorúak, mégis egyre többen élnek ezzel a 

lehetőséggel. 

 

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tavaly összesen 2,7 millió főnek folyósított valamilyen 

nyugdíjat, ellátás, járadékot, vagy egyéb járandóságot. Az ellátottak átlagosan 106 462 

forintot kaptak, a nyugdíjaknak pedig a 99 százalékát belföldre utalták. Összesen 31 762 

főnek küldik külföldre az ellátást, ennek pedig a 85 százaléka öregségi nyugdíj - világít rá a 

Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Nyugdíjak és egyéb ellátások c. friss kiadványa. 



A legtöbben persze az öregségi nyugdíjasok vannak, ők az összes ellátottnak a 74 százalékát 

teszik ki. A második helyre pedig a megváltozott munkaképességűek kerültek, ilyen ellátást 

több mint 400 ezren kapnak. 

 

A 2014-es adatokat nézve pedig jelentősen, közel 1,2 szeresére nőtt a "nők 40" -ben 

részesülők száma. 

 

A NYUGDÍJBAN ÉS EGYÉB ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA 

  

Korbetöltött öregségi nyugdíjak                                1 894 897 

 

Nőnek 40 év jogosultsági időalapján járó nyugdíjak    122 253 

 

Életkoron alapuló ellátások                                              81 012 

 

Korbetöltötté vált rokkantsági ellátások                          44 436 

 

Korhatár alatti rokkantsági ellátások                               217625 

 

Rehabilitációs ellátások                                                   140658 

 

Özvegyi és szülői nyugdíj                                                 92 035 

 

Árvaellátás                                                                         75 166 

 

Egyéb ellátások                                                                   51 043 

 

 

Az ellátottaknak több mint nyolctizede 60 éves vagy annál idősebb. A fiatalabb korosztály 

jellemzően a megromlott egészségügyi állapota miatt részesül valamilyen ellátásban. Az 1950 

-es években született nőknél a 40 év jogosultági idő alapján járó nyugdíj aránya a kiemelkedő. 

 

A legfrissebb adatok szerint eddig már 150 ezer nő vonult nyugdíjba 40 év munkaviszony 

után. A korkedvezményes nyugdíj igénybevételéhez azonban több feltételnek is eleget kell 

tenni: 

 

Feltételek: 

40 évi jogosultsági idő 

nem áll biztosítással járó jogviszonyban 

32 év kereső tevékenységgel járó biztosítás (kivételes esetekben ez csökkenthető) 

Érdemes azonban tudni, hogy az az időszak, ami az általános szabályok szerint nem minősül 

szolgálati időnek, az a kedvezmény igénybevétele során sem minősülhet jogosultsági időnek. 

 

A kötelezettség: 

nem vállal munkát 

cserébe a teljes öregségi nyugdíját megkapja 

Mi számít bele a 40 évbe? 

kereső tevékenységgel járó biztosítási jogviszony - bejelentett munka 

gyermeknevelés 



a prémiumévek programban való részvétel időtartama függetlenül attól, hogy a résztvevőt 

munkavégzésre kötelezték vagy sem (a nyugdíjkorhatárhoz közel álló közalkalmazottak, 

közszférában dolgozókat érintő védelmi program) 

az alkalmi munkavállalás 

az egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozók - például idénymunka 

szakmunkás vagy szakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlata 

a mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagként egyébként szolgálati időnek minősülő időtartam 

a korkedvezményre jogosító munkavégzés időtartama az öregségi nyugdíjjogosultságra 

vonatkozó általános szabályok szerint 

Mi NEM számít bele? 

a munkanélküli ellátás folyósításának időtartama 

a biztosítási jogviszony megszűnését követően folyósított táppénz ideje 

az amúgy szolgálati időként elismerhető tanulmányi idő 

a még 1998. január 1-jét megelőzően - nem gyermekgondozás, vagy -ápolás miatt igénybevett 

- fizetés nélküli szabadság szolgálati időnek minősülő első 30 napja 

A kormányrendelet szerint a lakóhely szerint illetékes Kormányhivatal Nyugdíjbiztosító 

Igazgatóságához kell benyújtani a "nők negyven éves nyugdíja" iránti igényt. 

 
forrás: penzcentrum.hu 

 

 

 

Hegymenet kerekesszékkel és bevásárlás vakon – érzékenyítő napot tartottak 

kisiskolásoknak 
 

A budakalászi Szentistvántelepi Általános Iskolában húsz éve szerveznek tematikus 

napokat a tanárok. Évente ráadásul négy alkalommal is. Idén a téma az érzékenyítés 

volt. Ott voltunk, nehéz volt megállapítani, hogy kik élvezték jobban, a gyerekek vagy a 

tanárok, netán a szervezők. 

 

A Szentistvántelepi Általános Iskolában ezeknek az úgynevezett tematikus napoknak tényleg 

nagy hagyományuk van. Ki gondolná, hogy az apropót húsz éve a fegyelmezési problémák 

adták? „Akkoriban kifejezetten sok problémánk volt a gyerekközösséggel – meséli Dömötör 

Katalin igazgatóhelyettes. – Rossz volt a gyerekek egymáshoz való viszonya, rongálás is 

rendszeresen előfordult. Kitaláltuk, hogy szervezünk egy tematikus napot azért, hogy a 

gyerekek jobban megismerjék egymást, és megtanulják az együttműködés szabályait. A 

csoportokat vegyes korosztályokból állítottuk össze, a vezetőket tanári konszenzus alapján a 

hetedikes–nyolcadikos gyerekek közül választottuk. Már rögtön az első alkalomnak nagy 

sikere volt. A kicsik szó szerint lógtak a nagyokon, mindenki nagyon jól érezte magát, 

beleértve minket, tanárokat is.” 

 

Az első alkalom tehát bebizonyította, hogy az ötlet működőképes, így ezek a napok szép 

lassan hagyománnyá váltak. Volt, amikor az egyes évszázadokat kellett megismerni, máskor 

Magyarország megyéiről szólt minden játék, vagy épp az volt a kérdés, hogy mi számít 

tréfának, és mi az, ami nagyon nem vicces. A helyszín legtöbbször az iskola területe, de volt, 

amikor a közelben lévő Omszki-tó köré helyezték ki az állomásokat. 

Idén a másság, az elfogadás, a tolerancia köré szerveztek a tanárok mindenérzékenyítésről 

szóló feladatot. Összesen négy szervezet 23 munkatársa jött el, többek között 

az FSZK (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.). Az egyes 

http://www.nlcafe.hu/ezvan/20160407/autizmus-sorsfordito-erzekenyites/
http://www.nlcafe.hu/ezvan/20160407/autizmus-sorsfordito-erzekenyites/
http://fszk.hu/


állomások a látássérült, a hallássérült, a mozgássérült és az autista emberek életéről szóltak, 

rengeteg speciális eszközzel bemutatva a fogyatékos emberek problémáit, nehézségeit. 

 

 
 

Indulhat a pontszerzés. Az egyes állomások pontjait a menetlevélen kellett igazolnia minden 

csapatnak. 

 

 
 

Kik használják a jelnyelvet? Mi a különbség egy siket és egy nagyothalló ember között? Miért 

fontos a hallás az életünkben? A fülemet be tudom csukni úgy, mint a szememet? Záporoznak 

http://www.nlcafe.hu/eletmod/20160325/fogyatekos-ember-vagyok-es-tokeletesen-el-tudom-vegezni-a-munkamat/


a kérdések a Siketvakok Országos Egyesületének munkatársai részéről, egymás szavába 

vágva válaszolnak a gyerekek. Utána jöhet a jelelés. A nap végére össze kellett állnia egy 

közös éneknek, amit a diákoknak énekelni is, jelelni is kellett.  

 

Mennyire lehet nehéz szájjal festeni azoknak az embereknek, akik nem tudják a kezüket 

használni? 

 

 
 

Ilyen a kerekesszékkel közlekedni önállóan, és ilyen, amikor segíteni kell egy kerekesszékes 

embernek felmenni a lejtőn. Ide a MEREK (Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja) 

munkatársai hozták az eszközöket. „Valamelyik gyerek egyből ráérez, de mindenki nagyon 

élvezi. Állandóan tologatják egymást, viccelődnek, de így a legjobb” – mondják. 

 

http://siketvak.hu/


 
 

Ezen az állomáson – különböző szimulációs szemüvegekkel – azt gyakorolták a gyerekek, 

hogy milyen vásárolni, vagy épp közlekedni, ha valakinek csőlátása van, vagy egyszerűen 

csak súlyosan látássérült. Ugyanitt gyakorolták azt is, hogyan kell segíteni a közlekedésben 

egy vak embertársunknak. „Ki is karol kibe?” Nevetés. 

 

Egy súlyosan látássérült ember akkorának látja a betűket, mint mi a 2-es betűméretet. Ezt mi 

is csak nagyítóval tudjuk kisilabizálni. „Mondjatok egy-két dolgot, amit nehéz lehet 

elképzelni egy vak embernek!” – hangzik el később az instrukció. „Hallgasd meg ezeket a 

zajokat. Mik lehetnek?” 

 



 
 

Ilyen lenne bekötni, vagy épp kikötni a cipőfűzőt, ha nem lenne kezünk... 

 

 
 

„Milyen lenne sétálni, ha nem tudnád külön mozgatni a lábad?” – kérdezik itt a Mozgásjavító 

Általános Iskola érzékenyítő csoportjának munkatársai.  

 

 

http://www.mozgasjavito.hu/
http://www.mozgasjavito.hu/


Az autistákról szóló állomás elsősorban a rájuk jellemző kommunikációs nehézségekről szólt. 

Milyen megérteni a szavakat átvitt értelemben? Rajzold le a másiknak, ezt a szólást: „szöget 

ütött a fejében!” Ugye hogy milyen sokat segítenek a vizuális jelek, ha nem érted a beszédet? 

 

 
 

Fotó: Jeli Gergely (Szentistvántelepi Általános Iskola) 

 

A program vége. Gyülekező az udvaron. A két jelelő feláll szemben a zsámolyra, hogy 

segítsenek a jelelésben. „Kell még egy szó, mielőtt mennél, kell még egy ölelés, ami végig 

elkísér, az úton majd néha gondolj reám, ez a föld a tiéd, ha elmész, visszavár” – csendül fel, 

illetve olvasható jelnyelven is, minden gyerek kezén. A tanárok közül többen könnyeznek.  

 

Ahogy a játékok között mászkálunk, feltűnik, hogy tantermek nem csak a központi épületben 

vannak. Itt egy konténerház, ott egy plusz épület, amott még egy, kisebb, színes konténerház, 

utóbbiról kiderül, hogy az igazgatói szoba. „Folyamatosan bővíteni kell az iskolát, annyian 

jelentkeznek – válaszolja Katalin a kérdéseimre. – A könyvtárat is ki kellett költöztetni, 

később az igazgatói irodát is, mert újabb és újabb tantermekre volt szükségünk. Hogy miért 

nő a jelentkezések száma folyamatosan? Talán ezért – mutat körbe Katalin a nyüzsgő 

állomásokon. – Na nem mintha csak ilyenkor lenne ilyen jó itt a hangulat.” 

 
forrás: nlcafe.hu 

 

 

  

 

A Lépéselőny Közhasznú Egyesület közleménye 

 
A Lépéselőny Közhasznú Egyesület nyílt napot tart. A debreceni Karitatív Testülettel 

közreműködve célunk, hogy jobban megismertessük a szervezetek tevékenységét, a 

cívisvárosban működő foglalkoztatást és fejlődést segítő intézmények munkáját. 

 



    A nyílt napot a Debreceni Foglalkoztatási Központban tartjuk, ahol lehetőség lesz 

betekinteni az általunk működtetett Fogyatékos Nappali Ellátó és a Védett Műhely 

mindennapjaiba.  

A nyílt napon megismerhetik, hogy:  

•    milyen innovatív fejlesztő tevékenységet folytat az egyesület a fogyatékos nappali 

tagjaival, 

•    milyen lehetőségei vannak a megváltozott munkaképességűek rehabilitálására, 

•    milyen eszközök (programok, tesztek, képességmérés, társas játék) állnak 

rendelkezésünkre a munkánk során 

•    milyen módszerekkel keresünk munkát és hogyan működik a saját fejlesztésű 

adatbázisunk, 

•    az érdeklődők szakmai konzultációjára szakembereinkkel. 

 

Az eseményen várjuk az érdeklődőket, vendéglátással.  

Telefonszám: 06-52-321-666 

 

További információ: www.lepeselony.com  

 

     Kiadó: Lépéselőny Közhasznú Egyesület 

 
forrás: os.mti.hu 

 

 

 

Segítsüti: 30 blogger a beteg gyerekekért 
 

Újra Segítsüti akció! Ma indult a jótékonysági sütiárverés, melyben 30 gasztroblogger 

szebbnél szebb süteményeire lehet licitálni. A süteményekből származó bevétel idén is jó 

helyre kerül, az összeget beteg gyerekek támogatására fordítják majd. 

 

A Szent László Kórház csontvelő-transzplantációs osztályán 1992 óta mintegy 500 őssejt-

átültetés történt gyermekbetegeknél. Az osztályra az egész országból érkeznek betegek, akik 

hosszú (átlagosan 3-4) hónapot töltenek el a kórházban, otthonuktól távol. A csontvelő-

transzplantáción átesett, de még gyakori orvosi ellenőrzést, nyomon követést igénylő vidéki 

gyermekek és családjuk elhelyezésére a Démétér Alapítvány 2006-ban óriási társadalmi 

összefogással egy a kórház által felajánlott pavilont alakított át. Az épület külső felújításán 

túl, két szinten 6 apartmant alakítottak ki, közös helyiségekkel, konyhával, játszószobával, 

mosókonyhával. 1 szoba mozgássérült lakó igényei szerint, 2 minikonyhával, és 

csecsemőkortól a felnőttkorig minden korosztály ellátásához szükséges követelmények szerint 

került kialakításra.   

 

Mindezzel az átültetésre való várakozási idő is rövidült, hiszen a mindennapos orvosi ellátást 

nem igénylő betegeknek nem kell az aktív transzplantációs ágyakon feküdniük. A gyermekek 

lelki gyógyulása is felgyorsult, mert állapotuk javulásával nem kell az osztály falain belül 

maradniuk. 

 

Ezt a kiemelkedően fontos tevékenységet igyekszik a Segítsüti Alapítvány segíteni 2016. 

tavaszi kampányával. A tervek szerint gyógyszeradagoló pumpákat fognak vásárolni a 

sütiárverésből befolyt összegből. 



A felajánlott sütemények felkerülnek a Segítsüti közös oldalára, ahol online lehet 

licitálni 2016. április 14. (csütörtök) 16:00-ig. 

Ízelítő a sütikínálatból, melyek között megtalálható a Falusi Libák és Zsuzsi 

finomságaicafeblogos bloggerek süteményei is. 

 

Egy anyák napi sütisütésből nőtt ki 

A Segítsüti akció ötlete hét évvel ezelőtt született, amikor néhány gasztroblogger anyák napja 

alkalmából pár tepsi süteményt készített, és árverezett el, a befolyt pénzből pedig 

anyaotthonban élő gyermekeknek vásároltak pelenkákat, tisztálkodószereket, 

élelmiszercsomagokat. „Akkoriban kevés gasztroblogger volt, és mindenki ismerte a másikat. 

Nem volt nehéz összerántani a társaságot” – mesélte Kandikó Éva, aki maga is 

gasztroblogger, és évek óta vállalja a Segítsüti szervezését. A sikeren felbuzdulva 

elhatározták, hogy rendszeresen megszervezik a Segítsüti jótékonysági akciót.  

 

Minden alkalommal más-más alapítványt támogatnak, kizárólag tárgyadományok formájában, 

szigorú és pontos elszámolás mellett. Az árverés rekordját egy kétmillió forintos tétel tartja, 

amit néhány éve egy biztosítótársaság ajánlott fel egy süteményért. 

 
forrás: nlcafe.hu 

 

 

Staféta Vincze Péterrel 

 
Csekőné Ruff Ilona azt kérdezi Vincze Pétertől, a Pannon Egyetem Hallgatói 

Önkormányzatának elnökétől, hogyan segítik a hátrányos helyzetű 

középiskolásokat. 

 

 A februárban született megállapodás szerint a tanulásban élenjáró társaim vállalják fél éven 

át, hogy felkarolnak egyegy középiskolást, akik valamelyik 

egyetemen akarnak tovább tanulni. Jelenleg az ipari szakközépiskolából várjuk az 

érdeklődőket. Valójában korrepetálásról van szó, hogy majd sikeresen 

felvételizhessenek. „Házon belül” ennek már tíz éves hagyománya van: a legfelkészültebb 

hallgatók olyanokkal foglalkoznak, akik tanulási nehézségekkel 

küszködnek. Van, aki éppen ezért felmentését kéri valamelyik tantárgyból, amiről bizottság 

dönt. Az esetek döntő részében ezeknek a fiataloknak  van 

közöttük autista, diszlexiás, diszgráfiás, mozgássérült  felajánlják a mentori segítséget 

például matematikából, fizikából, idegen nyelvből, hogy behozzák a 

lemaradást. Velük az egyetemen dolgozó kolléganőm is foglalkozik, aki elsajátítja velük a 

tanulás helyes módszerét, s agykontrolt is végez. Az úgynevezett 

triviális oktatásban egyszerre 3040en vesznek részt, őket a zárthelyikre készítik fel a 

társaim. 

Azt kérdezi Nagy Attilától, a Petőfi Színház cipésztől, hogy milyen érdekes munkái voltak az 

elmúlt években. 

 
forrás: veol.hu 

 

 

 

 

 

http://www.segitsuti.hu/
http://falusilibak.cafeblog.hu/
http://zsuzsifinomsagai.cafeblog.hu/
http://zsuzsifinomsagai.cafeblog.hu/
http://cafeblog.hu/
http://ahogyeszikugypuffad.blogspot.hu/
http://ahogyeszikugypuffad.blogspot.hu/
http://www.segitsuti.hu/eddig_tortent


Rékasi Károly kiakadt a rokikártyás bürokráciára 

 
„... jobban teljesít...(?!) Ez biztosan így is van! Hiszen naponta többször az arcomba 

rágják (reklámbérért, adóforintomból...). Ma nekiindultam, hogy autóba helyezhető 

rokkantsági kártyát igényeljek, mert a baleset utáni 10. hónapban még mindig mankó, 

plusz vákuumtartály a hátamon, amibe a seb tisztul. Nagy könnyebbség lenne olykor-

olykor közelebbi parkolóból megközelíteni egy-egy intézményt. Szabályosan! 

 

Kórházi útmutatás nyomán állandó lakóhely szerinti polgármesteri hivatal. Nem jó... Onnan 

továbbküldés a járási hivatalba. Nem jó... Innen átküldenek egy okmányirodába. Ez eddig 3 

település, 4 helyszín. Itt végre foglalkoznak az üggyel. S közlik, hogy az eddigi összes (!!!!) 

orvosi papír alapján 

60 NAPON BELÜL (!) majd egy bizottság határoz, hogy érdemes-e ez a helyzet arra, hogy 

egy szakemberekből álló vizsgabizottság eldöntse: 

a gyógyulásomig kaphatok-e az életemet időnként könnyebbé tevő igazolást...? 

A baleset utáni 10. hónapban. Ez csak egy helyzetrajz, nem pedig panaszkodás. Panaszkodni 

nem szoktam. 

Az nem tartozik senkire." – posztolta a Facebookra Rékasi Károly. 

A színészt 2015-ös nyár eleji motorbalesete óta többször is megműtötték, márciusban a 

Barátok közt forgatásáról mentő vitte kórházba, mert felszakadt a sebe. Rékasi Károly lassan 

gyógyul, a facebookos rajongói kitartást kívánnak neki és természetesen sokan hasonló 

körülményes hivatali ügyintézésről kommentelnek a poszthoz. 

 
forrás: velvet.hu 

 

 

Kecskemét a kalózkamion első kikötője – kampány a fogyatékosok 

elfogadásáért 

 

 
videó: https://youtu.be/Vs5RCWIxojc 

https://youtu.be/Vs5RCWIxojc


A fogyatékkal élő emberek világával ismerteti meg az általános és középiskolás diákokat 

a Kézenfogva Alapítvány a Fogadd el, fogadj el! elnevezésű kampányában. Idén is 

turnéra indulnak kalózhajóvá alakított kamionjukkal, melynek első állomása 

Kecskemét lesz, április 14-én, csütörtökön. 

 

Egy egészséges ember számára nem könnyű átérezni a fogyatékkal élők problémáit, nehezen 

megfogható, összetett dolog. Különösen nehéz gyerekek számára szemléltetni. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy azok a gyerekek, akik személyes kapcsolatba kerülnek 

kerülnek sérült társaikkal, nyitottabbá, türelmesebbé, elfogadóbbá válnak hosszú távon. 

A Kézenfogva Alapítvány már évek óta járja az országot kalózhajóvá alakított kamionjával. 

Céljuk minél több fiatal elérése és érzékenyítése a fogyatékos emberek iránt, a már kialakult 

előítéletek lebontása, illetve lehetőség szerint a kialakulásuk megelőzése. 

 
Április 14-én, csütörtökön Kecskeméten a Kálvin téri parkolóban horgonyoz le a 

kalózkamion. A kamionban öt kalóz várja a gyerekeket, mindegyik valamilyen 

fogyatékossággal él. A látogatóknak egy-egy feladatot kell megoldaniuk ahhoz, hogy tovább 

mehessenek a következő kalóz kabinjába és a végén megkaphassák a kincset. A kincskereső 

térképet végigjárva a fiatalok játékos feladatokon keresztül szembesülhettek a fogyatékos 

emberek mindennapi kihívásaival. 

 

Ezen kívül kerekesszékes akadálypálya, óriás társasjáték és óriás puzzle is, valamint 

beszélgetési lehetőség a fogyatékosságról szakképzett segítőkkel. 

 
forrás:  bacsmegye.hu 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


 

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

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

Integrált örömfutás-váltófutás a Mozdulj! Közhasznú Egyesület szervezésében 
 

Célunk: figyelemfelhívás a mozgás fontosságára, invitálás közös sportolásra, 

fogyatékossággal élőknek és épeknek egyaránt. Nem a győzelem a cél, hanem a közös 

élmények megtapasztalása. 

 

Mottónk: „A sport közelebb hozza az embereket egymáshoz. Nem az számít, hogy látássérült 

vagy netán kerekesszékes vagy-e. Nem számít, hogy mennyi idő alatt érsz át a túloldalra… 

vagy, hogy segítség nélkül nem megy… Ha csinálod, sportoló vagy!”  

 

Időpont: 2016. április 17, vasárnap, 10.30-12-30 Helyszín: Népliget  

 

Nevezési díj: fogyatékossággal élőknek ingyenes Indulók: 4 fős csapatok, váltófutásban  

 

Táv: 1200 méter (összesen), 4 x 300 méter Tervezett futamok (ami érzékenyítő program is):  

1. Kerekesszékes futam ( 1 kerekesszékes versenyző, 1 ép versenyző, aki kerekesszékben ülve 

versenyez, 1 ép felnőtt, 1 ép 14 év alatti gyermek )  

2. Látássérült futam ( 1 látássérült versenyző, 1 ép versenyző, akinek be van kötve a szeme, 1 

ép felnőtt, 1 ép 14 év alatti gyermek )  

3. Tanulásban akadályozottak futama (1 tanulásban akadályozott versenyző fut ép társaival)  

 

Fontos: A fiatalok 15 éves kortól, a felnőttek között szerepelnek!  

 

A fogyatékossággal élő versenyzőink segítőket kapnak maguk mellé, tehát ez sem jelenthet 

akadályt!  

 

Nevezhetnek: korhatár nélkül, futni szerető gyermekek, fiatalok és felnőttek  

Várunk minden sportolni szerető gyermeket, fiatalt és felnőttet, csapatokat és egyéni 

indulókat egyaránt! Az egyéni indulókat segítünk csapatokba osztani!  

 

FONTOS: A VERSENYRE ELŐZETES REGISZTRÁCI  SZÜKSÉGES!  

 

JELENTKEZÉS: 2016. ÁPRILIS 13-IG, A KÖVETKEZŐ ELÉRHETŐSÉGEKEN:  

mozdulj@hotmail.hu 06/30-9362-798 06/20-359-6259 

 

 

Megrendezés dátuma: 2016 április 17. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 
 

 

 

 



-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Pénzügyi ügyintézőt felveszünk 
 

Az Alfa Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft. Pénzügyi ügyintéző-házi pénztáros 

állás betöltésére Megváltozott munkaképességű munkatársat keres. 

 

Feladatok:  

• Számlák ellenőrzése, utalásra történő előkészítése,  

• Bizonylatok rendezése, iktatása, előkészítése,  

• Számlázás,  

• Házipénztár kezelés,  

• Bank teljes körű ügyintézése,  

• Pénzügyi kimutatások készítése,  

• Pénzügyi nyilvántartások vezetése,  

• Kapcsolattartás a könyveléssel, partnerekkel,  

• Egyéb adminisztrációs feladatok,  

• Havi zárásokban részvétel,  

• Adatszolgáltatásokban részvétel.  

 

Az ideális jelölttel szembeni elvárás:  

• Minimum középfokú szakirányú végzettség,  

• Több éves igazolható szakmai gyakorlat,  

• Számítógépes programok aktív használata,  

• Pontos, precíz munkavégzés.  

 

Amit kínálunk:  

• Felelősségteljes, önálló munkavégzés,  

• Változatos munkát, elérhető célkitűzést  

• Barátias, családi légkör,  

• Rugalmasság.  

 

Az állásra történő szakmai önéletrajzokat a munkaugy@alfarehab.hu címre várjuk.  

Megváltozott munkaképességűek munkavállalók jelentkezését várjuk!  

 

Visszaértesítésre a személyes interjúra behívott pályázók kerülnek!  

 

Jelentkezési határidő: 2016 május 30. 

 
forrás: Alfa Rehabilitációs Nonprofit Kft. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

