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Pluszpénz az elhelyezkedő közmunkásoknak 
 

Januártól pluszpénzzel honorálja az állam, ha egy közfoglalkoztatott még a szerződése 

lejárta előtt elhelyezkedik a nyílt munkaerőpiacon. Az első kifizetésekre már februárban 

sor kerül. Az érintettek azokra a hónapokra, amelyeket közmunkásként töltöttek volna 

el, ám időközben elhelyezkedtek, munkabérükön felül a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatást, vagyis a segélyt is megkapják. A Magyar Nemzet megtudta: a kormány 

számításai szerint 20-30 ezer ember kaphat átlagosan 100 ezer forint pluszjuttatást, 

amelynek fedezetére 2,5 milliárd forintot különítettek el. 

 

Januártól már nemcsak különböző képzésekkel igyekeznek versenyképessé tenni a 

közfoglalkoztatottakat a nyílt munkaerő-piacon, de anyagilag is ösztönzik az érintetteket, 

hogy lehetőleg minél előbb helyezkedjenek el, és ne az legyen a céljuk, hogy a lehető 

leghosszabb időt töltsék el közfoglalkoztatottként. 

 

Idén január 1-jén lépett hatályba ugyanis a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról 

szóló kormányrendelet, amely új eszközt vezet be az érintettek elsődleges munkaerőpiaci 

elhelyezkedésének ösztönzésére. A juttatás számításának alapja a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás mindenkori öszszege. Az első kifizetésekre már februárban sor kerülhet. A Pintér 

Sándor vezette belügyi tárca lapunk kérdésére elmondta: a nemzetgazdasági tárca számításai 

szerint 25-30 ezer, az elsődleges munkaerőpiacra kikerülő közfoglalkoztatott lenne jogosult a 

támogatásra, átlagosan négy hónapig. Ez mintegy 2,5 milliárd forint forrást igényel, amit a 

Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének központi keretéből finanszíroznak. 

 

Mint ismeretes, jelenleg a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (fht) azok jogosultak, 

akiknek nincs munkájuk és nem felelnek meg sem az álláskeresési járadék, sem az 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti díj jogosultsági feltételeinek, amely ellátásokat a 

köznyelvben segélynek neveznek. Az fht összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 80 százaléka, jelenleg 22 800 forint, vagyis ha átlagosan négy hónapig jár majd a 

támogatás a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedő közfoglalkoztatottaknak, az mintegy 100 ezer 

forint pluszpénzt jelenthet nekik. 

 

Akik jogosultak az elhelyezkedési juttatásra 

 

A vonatkozó kormányrendelet szerint elhelyezkedési juttatásra az jogosult, akinek a legalább 

egy hónapja fennálló közfoglalkoztatási jogviszonya a kérelem benyújtását megelőző 30 

napon belül azért szűnt meg, mert határozatlan idejű vagy legalább egy évre szóló határozott 

idejű munkaviszonyt létesített, és az érintett kérelem benyújtását megelőző két éven belül 

összesen legalább 180 napig közfoglalkoztatási jogviszonyban állt. Az elhelyezkedési juttatás 

további feltétele, hogy az igénylő legalább napi hat-, megváltozott munkaképességű személy 



esetében napi négyórás munkaviszonyt létesítsen, és az minimum addig folyamatos legyen, 

ameddig a közfoglalkoztatásban élő szerződése volt. 

A munkaviszony fennállását a munkaadónak havonta igazolnia kell. Az egykori 

közmunkásnak járó juttatás összege megegyezik a foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak a 

közfoglalkoztatási jogviszony megszűnését követő naptól addig az időpontig tartó időtartamra 

számított összegével, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszony fennállt volna, ha az érintett 

nem helyezkedik el. Az igénylőnek haladéktalanul be kell jelentenie, ha munkaviszonya előbb 

lejár, mint ameddig közfoglalkoztatottként alkalmazták volna. Ebben az esetben az 

elhelyezkedési juttatás arányos összege illeti meg, ha a munkaviszonya a munkavállaló 

azonnali hatályú felmondásával vagy a munkáltató rendes felmondásával szűnt meg. A 

támogatás további folyósítását meg kell szüntetni, és az érintett köteles a már felvett 

támogatást visszafizetni, ha a munkaviszony idő előtt a munkavállaló rendes felmondásával, 

közös megegyezéssel vagy a munkaadó azonnali hatályú felmondásával szűnik meg. Az 

elhelyezkedési juttatást havi bontásban, utólag kell folyósítani, és az a támogatási időtartam 

lejártát követő két évig nem igényelhető újra. 

 

Amit tartalmaznia kell a kérelemnek 

 

Annak, aki igényt tart a pluszpénzre, kérelmeznie kell, hogy folyósítsák neki. A kérelemnek 

tartalmaznia kell az érintett nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, a 

közfoglalkoztató, valamint a munkaadó megnevezését, illetve a közfoglalkoztatási 

jogviszony, továbbá a munkaviszony időtartamának megjelölését. A támogatással kapcsolatos 

elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatal látja el. 

 

Mint ismeretes, a kormány már az idei költségvetésben azt hangsúlyozta, hogy a célja a 

segélyből élők minél nagyobb körének bevonása a közfoglalkoztatásba, majd onnan az 

érintettek nyílt munkaerőpiacra juttatása. A büdzsé indoklása szerint a jelenleg segélyből, 

azon belül foglalkoztatást helyettesítő támogatásból élők mintegy 20 százalékát akarják idén 

bevonni a közfoglalkoztatásba. Ennek érdekében 2016-ban 340 milliárd forintot irányzott elő 

a kormány közmunkára, ez 70 milliárd forinttal több a tavalyi keretnél. Előzetes számítások 

szerint ez az összeg átlagosan 253 ezer ember közfoglalkoztatását teszi lehetővé, vagyis közel 

ötvenezerrel többen kapnak munkalehetőséget, mint tavaly, amikor havi átlagban 200 ezer 

ember dolgozott. A végső cél az, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 

fokozatosan munkába álljanak, és a közfoglalkoztatásból átlépjenek az elsődleges 

munkaerőpiacra. 

 
Forrás: mno.hu 

 

 

 

Szociális érzékenység Fidesz-módra: aki rosszabbul van, rosszabbul is jár 
 

Már készülnek a szociális államtitkárságon a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásairól szóló törvény módosításának javaslatai. A kormány főként azokkal hajlandó 

foglalkozni, akik még képesek dolgozni, de végre a náluk rosszabb állapotban lévők 

helyzetét is áttekintik az év első felében. 

 

A főváros XVII. kerületében élő mérnök egész életében pontosan számolt és logikusan 

gondolkodott. Amikor 2011-ben drasztikusan romlani kezdett a látása, beletörődött, hogy a 

következő januártól a 400 ezer forintos fizetése helyett rokkantsági ellátásként már csak a 



minimálbér 150 százalékát kaphatja meg, vagyis 139 ezer 500 forintot. Megtanult ebből 

megélni, nem háborgott. A pénz az infláció mértékét követve évente kicsivel növekedett, 

azonos módon a nyugdíjak emelkedésével. 2014-ben azonban – életében először hibázott. 

Logikai alapon azt gondolta, ha tovább romlott az állapota, biztosan több pénz illeti meg, 

hiszen még nehezebbek lettek a hétköznapjai, ezért önként jelentkezett felülvizsgálatra. Ezt 

nem kellett volna tennie. Abban igaza volt, hogy az állapota romlott, hiszen a bizottság 

kimondta, látása már csak 24 százalékos. Azzal viszont nem számolt, hogy ennek ellenére 

nulláról indul megint a számolás, vagyis a korábbi ellátását megszüntetik, az új határozat 

pedig ismét csak a 2012-es minimálbér 150 százalékát határozhatja meg az újonnan 

megállapított ellátás maximumaként. Az utóbbi négy év emelései tehát eltűntek, most több 

mint tízezer forinttal kevesebbet kap. 

 

Hegedüs Lajos, az Országos Fogyatékosságügyi Tanács társelnöke megerősíti, hogy 

levélírónkhoz hasonlóan nagyon sokan jártak és járnak rosszabbul, amióta a parlament 

Fidesz-KDNP többsége 2011 végén elfogadta a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásairól szóló törvényt. Ebben eleve megszüntették a korábbi lehetőséget, amely a korábbi 

jövedelem, a szolgálati idő és a rokkantság foka alapján állapította meg a megromlott 

egészségű emberek ellátásának összegét, így nem egyszer 200 ezer forint fölötti pénzt utaltak 

a bajban lévőknek. 

 

A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének elnöke szerint az előző években, sőt 

többnyire évtizedekben befizetett magas járulékok ezeknek a kifizetéseknek megteremtették 

az alapját, de a kormány ezeket az érveket az új szabályozás előkészítésekor félresöpörte. A 

rokkant emberek számára az is komoly hátrány, hogy abban az esetben, ha a 

felülvizsgálatukat végző bizottság akár csak egy százalékos eltérést is megállapít a korábbi 

állapotukhoz képest, azonnal megszüntetik előző ellátásukat és újat állapítanak meg. Akkor is, 

ha romlott az állapotuk és nem javult. 

 

A kormány sokat hangoztatott szociális érzékenysége odáig terjedt az utóbbi több mint négy 

évben, hogy tízezrek ellátását csökkentette az új törvényre hivatkozva. Hegedüs Lajost a 

beszélgetésünk előtti napon kereste meg egy súlyos cukorbeteg férfi, akinek évekkel ezelőtt 

mindkét lábát combközépen amputálták, korábban 100 százalékos rokkantként 50 ezer 

forintot kapott. A törvényben ez a kategória már nem szerepel, a felülvizsgálaton 

„leminősítették” 74 százalékosra a rokkantságának mértékét, azonnal el is vettek tőle hatezer 

forintot. A törvény alapján nem egyszer előfordul az is, hogy a születése óta fogyatékossággal 

élő, például teljesen vak embernek az egészségkárosodása kezdő dátumaként a felülvizsgálat 

napját írják a papírjaira, amiből további hátrányai származhatnak. 

 

A jogszabály bevezetése óta valamennyi érintett országos civil szervezet próbálja elérni az 

embertelen passzusok megváltoztatását. A mozgáskorlátozottak korábbi országos egyesületi 

elnöke legalább ötször kezdeményezte ezt, de mint mondja, valamennyi javaslatát lesöpörték 

az asztalról a kormány illetékesei. Így aztán nem csoda, hogy az érintettek és családtagjaik azt 

gondolják, ma egyetlen dolog számít: kerüljenek minél kevesebbe a fogyatékosok az 

államnak. 

 

Az iménti példákat hallgatva nehéz megcáfolni ezt a véleményt. Az érintetteknek mégis 

felvillant egy halvány reménysugár. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szociális 

államtitkárságától ugyanis azt a választ kaptuk a jogszabály felülvizsgálatát firtató 

kérdéseinkre, hogy akár az év első felében megszülethet egy ilyen javaslat. „A megváltozott 

munkaképességű személyek helyzetének felülvizsgálata és a foglalkoztatásukról, az 



ellátásukról szóló jogszabályok felülvizsgálata rendszeresen megtörténik” – írták. Főleg 

azokat segítenék, akik képesek munkavégzésre, illetve azokat a cégeket, amelyek 

foglalkoztatják őket. Az államtitkárság emlékeztet rá, hogy „az Országos Fogyatékosságügyi 

Program végrehajtásának a 2015-2018 közötti évekre vonatkozó intézkedési tervéről szóló 

kormányhatározat feladatul szabta, hogy a szabályozás áttekintését 2016 első félévében kell 

elvégezni.” Ami pedig valóban előrelépést jelezhet, az a nyilatkozat utolsó mondata, amiből 

kiderül, már tart a szakmai előkészítő munka a kormány módosítási javaslatairól. 

 

A majdnem megvakult mérnök, az amputált lábú cukorbeteg és sok ezer társuk addig is járja a 

hivatalokat, levelez, telefonál, és változatlanul nem hiszi el, hogy állami jóváhagyással el 

lehet venni a pénzüket. Mérnökünk minden elérhető hivatalban panaszt tett, de bárhová 

fordult, azt a válasz kapta, hogy a hatályos törvény alapján neki így kellett járnia. Rosszul. 

 
Forrás: nepszava.hu 

 

 

A fejlett régiónak is jut 113 milliárd forint 
 

Megjelent tegnap a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 

2016-os évre vonatkozó Éves Fejlesztési Kerete. A keretösszege - a már 2015-ben 

megjelent felhívások összegét levonva - pontosan 113,27 milliárd forint. A tavaly 

megjelent 3 felhívás összesen 16,6 milliárd forintot tesz ki. Így a tavalyi és az idei 

keretösszeg összesen 129,87 milliárd. 

 

 



A táblázatból kiderül, hogy a 2016-os évre a VEKOP keretösszege összesen 113, 27 milliárd 

forint, melyből már levonásra került a tavaly évben megjelent 3 felhívás. Meg kell 

említenünk, hogy a táblázat elkészítésénél nem vettük figyelembe azokat a pályázatokat, 

melyek nem csak a VEKOP forrásból kerülnek finanszírozásra. Itt azokra a felhívásokra 

gondoltunk, melyek országos kihatású projektek és csak egy részük kerül finanszírozásra 

VEKOP forrásból. 

 

Elmondhatjuk, hogy ebben az operatív programban is vannak kiemelt felhívások, melyeket 

összefoglaltuk a lentebb látható táblázatba. 

 

 
 

A 2016-os VEKOP ÉFK-ban összesen 10 kiemelt felhívás került megnevezésre, ehhez 

kapcsolódóan a 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 2. sz. mellékletében találhatóak a 

nevesített projektek. A kiemelt felhívásokra elkülönített keretösszeg 38,42 milliárd forint. 

Számításaink szerint ez az összeg a 2016-os keretösszeg körülbelül 34 %-át teszi ki. 

 



Részletek a prioritásokról 

 

 

 A 7. és 8. prioritás tekintetében figyelhetjük, azt meg, hogy a 2016-os ÉFK már tavaly 

meghirdetett felhívásokat is tartalmaz. 

 A 3 meghirdetett pályázati felhívás keretösszege 16,6 milliárd forint. 

 A 7. prioritáson belül elmondhatjuk, hogy egyetlen felhívás a VEKOP-7.1.3-15 

Megváltozott munkaképességű emberek támogatása került meghirdetésre 2 milliárd 

forintos keretösszeggel. 

 A 8. prioritás tekintetében 2 pályázati felhívás látunk, melyek a tavalyi évhez 

köthetők. Az egyik a VEKOP-8.2.1-15 Ifjúsági Garancia a közép-magyarországi 

régióban 2 milliárdos kerettel. A másik felhívás a VEKOP-8.1.1-15 Út 

a munkaerőpiacra, melynek a keretösszege 1 év alatt 7,4 milliárd forinttal növekedett. 

A tavalyi évben meghirdetésre került 10,4 milliárd forinttal, míg a tegnap megjelent 

ütemterv szerint már 17,8 milliárdos keretösszeggel került feltüntetésre. 

 A többi prioritás esetében csak olyan felhívások szerepelnek az ÉFK-ban, amelyeket 

az idei évre terveznek meghirdetni. 

 

A 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozatot ide kattintva tanulmányozhatják. 

 

 

 
 

 
Forrás: portfolio.hu 

 

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16008.pdf


 

 

Bármilyen szak választható bármilyen fogyatékossággal 
 

 

Szállítószolgálat, speciális segédeszközök, könnyen érthető, látható és hallható 

információk, elektronikus ügyintézés akadálymentesen. A fogyatékossággal élő 

hallgatókat különböző szolgáltatásokkal segítik a felsőoktatási intézményekben. Milyen 

megoldásokat kínálnak az egyetemek, és hol tájékozódhatnak minderről az érintettek? 

A kérdésekre a Kossuth Rádió Napközben című műsorában kerestek válaszokat. 

 

A Pécsi Tudományegyetem támogatói szolgálata az ügyintézésben és a szállításban segítik a 

rászoruló hallgatókat. Gergely Nikolett elmondta: látássérült hallgatóik hetente kétszer 

kérhetik, hogy a nagyobb bevásárlásokat végezzék el helyettük. Emellett többnyire 

tanulmányi ügyekben fordulnak hozzájuk, vagy fénymásolást, nagyítást kérnek. 

 

Magdali Csaba, a szolgálat vezetője elmondta: az egyetemen 409 olyan hallgató van, aki 

valamilyen fogyatékossággal rendelkezik. Közülük 80-90-en veszik igénybe a szolgálatot. 

 

Nagy számban vannak jelen az egyetemen a tanulási részképesség-zavaros hallgatók, nekik 

komoly tanulási nehézségeik vannak. Ők azok, akik legnagyobb számban kérnek és kapnak 

felmentést például a nyelvvizsga megszerzése alól. Számukra külföldi hallgatókat 

szerződtetnek, hiszen a diszlexiás, diszgráfiás fiatalok hallás után képesek nyelvet tanulni – 

tette hozzá. 

 

Kovács Krisztina, az ELTE fogyatékosügyi központjának a vezetője arról számolt be, hogy 

náluk 304 fogyatékossággal élő hallgató tanul. az ELTE saját döntése volt, hogy létrehozza 

ezt a központot. Azért döntöttek így, mert a kari, fogyatékosügyi koordinátorok nem tudnak 

minden helyzetet megoldani, hiszen ők nem gyógypedagógusok. Sok autista hallgató kerül be 

hozzájuk, nekik pedig kiváltképp szakirányú segítségre van szükségük – érvelt. 

 

A központ egyébként digitalizálja a tananyagokat és külön figyelmet fordít a vakokra, 

számukra a képeket leírással is ellátják. 

 

A műsorban egyébként elhangzott, hogy 2012-től utólag is kérhető felmentés a nyelvvizsga 

alól, ha valaki a diszlexiáját, diszgráfiáját, vagy más fogyatékosságát megfelelő papírokkal 

igazolja. 

 

Varga Péter, az ELTE hallgatója, aki egyébként aliglátó, elmondta: kevés a használható 

jegyzet. A meglévőket úgy alakítják át, hogy képernyőolvasóval olvashassák. 

 

Nem egyszerű számukra a közlekedés sem, mivel a képzés számos helyszínen folyik. Pétert a 

központ segíti abban, hogy a tájékozódás zökkenőmentes legyen. 

 

Simonics Benjámin, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft. munkatársa 

arról számolt be, hogy fejlesztenek egy egységes fogyatékossági információs portált 

(www.efiportal.hu) minisztériumi felkérésre. Ezen gyakorlati információkhoz juthatnak az 

érintettek, korábban ezt számos helyről kellett „összevadászni”. 

 
Forrás: hirado.hu 



 

Énekelve segítettek 
 

A Lions Club Sopron és a Fidelissima Alapítvány kezdeményezésére a Fidelissima 

Vegyeskar a soproni fogyatékkal élő és rászoruló gyermekeket gondozó intézmények 

támogatására adott koncertet az evangélikus templomban. 

 

A napokban az énekkar vendégül látta a támogatott intézmények képviselőit, és átadták 

adományaikat. A Tóth Antal Alapítvány a Hallássérült Gyermekekért a siket, nagyothalló és 

tanulási problémákkal küzdő gyermekek osztálykirándulásaira, uszodabérletekre, 

fejlesztőeszközök és játékok vásárlására költi az adományt. 

 

A Gyermekek Átmeneti Otthona lakhatási problémákkal, életvezetési nehézségekkel, 

szenvedélybetegségekkel küzdő gyermekek felkarolására jött létre, ők a pénzt elsősorban 

egészségügyi problémák kezelésére, illetve szabadidős programok szervezésére fordítják 

majd. 

 

A Kozmutza-iskola az általuk működtetett Kópé Sport és Szabadidő Egyesület 

sportrendezvényeinek szervezésére, eszközparkjának fejlesztésére használja majd a befolyt 

összeget. A Fogyatékos Gyermekek Otthona pedig a halmozottan sérült gyermekek 

szabadidős programjaihoz használja fel a támogatást. 

 
Forrás: kisalfold.hu 

 

 

 

Nem érdekelte az életveszélyes tornaterem a Kliket 
 

Két éve életveszélyes állapotban van egy fogyatékos gyerekekkel foglalkozó gyulai iskola 

tornaterme, de a Klik egészen addig nem reagált, amíg nyilvánosságra nem került az 

ügy. Még a helyi Fideszes képviselő közbenjárása sem segített. 

 

Két éve életveszélyessé vált egy gyulai iskola tornaterme, a felújítás érdekében a helyi 

Fideszes képviselő is hiába lobbizott a Kliknél: az iskolafenntartó csak akkor kezdett 

mozgolódni az ügyben, amikor az a nyilvánosság elé került – értesült a csütörtöki 

Népszabadság. 

 

A gyulai Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola Gyulai 

Pánczél Imre Tagintézménye a békéscsabai Klik felügyelete alá tartozik. A tornatermet már 

két éve lezárták, mert annyira beázott, hogy lezuhant egy nehéz lámpatest, a vakolat omlik, és 

penészszag terjeng. 

 

A különféle fogyatékossággal élő gyermekeket oktató intézmény tanulói így mindenféle 

szükséghelyeken tornáznak. 

 

A szülők és az iskola hiába jelezte a problémát, Balogh Lajos helyi fideszes önkormányzati 

képviselő a háttérben többször értesítette az illetékeseket, de nem történt semmi. Ezután a 

politikus a Békés Megyei Hírlaphoz fordult. Bár a lap a Békés megyei Klikkel egy épületben 

működik, az újságírónak a budapesti Kliktől kellett megtudnia, van-e hatmillió forintja a 



terem felújítására. Napokkal később érkezett a válasz, hogy fölmérték a helyzetet, és várható a 

hibák megszüntetése. 

 
Forrás: hvg.hu 

 

  

 

Mopeddel tudnak mozogni - mégis nő az elszigeteltségük? 
 

Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha az elektromos mopeddel közlekedő 

mozgássérültek szállítását megtagadják a közlekedési társaságok – hozta meg döntését 

az Egyenlő Bánásmód Hatóság és több munkaügyi bíróság. 

 

A hatóságok biztonsági okokra hivatkoztak, mely szerint a moped nem rögzíthető 

megfelelően a tömegközlekedési eszközökön, ellentétben az elektromos utcai kerekes székkel. 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) elfogadhatatlannak 

tartja a döntést, mert ezzel érintettek százait zárják el a közlekedés lehetőségétől. Ráadásul 

statisztikai adatok nem támasztják alá ezt az érvelést, a társaságok évek óta gond nélkül 

szállítják a mopedes utasokat. 

 

Magyarországon jelenleg a súlyosan mozgássérült embernek mopedet vagy elektromos utcai 

kerekes széket írnak fel, a kettőt együtt nem támogatja az egészségbiztosító. 

 

Az eszközök több százezer forintba kerülnek, azokat önerőből az érintettek szociális 

helyzetük miatt nem tudják megvenni. Ezért megvalósíthatatlan, hogy az utazás idejére 

átüljenek egy elektromos kerekes székbe. Ráadásul a mopedet azért használják, mert az felel 

meg az állapotuknak, az életvitelüknek, az útviszonyoknak. 

 

Ha a közlekedési társaságok nem szállítják őket – ahogy ezt Debrecenben, Pécsett és 

Kecskeméten teszik –, nem tudnak bejutni a városokba, munkába, orvoshoz, iskolába járni, 

ügyeket intézni, tovább nő e társadalmi csoport elszigeteltsége. A mostani döntésnek káros 

hatása lehet, mert azt üzeni a szolgáltatóknak, hogy a jármű-közbeszerzéseknél nem kell 

figyelembe venniük a mozgáskorlátozott emberek igényeit, elég kizárni őket a szolgáltatásból. 

Márpedig elöregedő társadalmunkban egyre többen fognak mopedet használni. 

 

A MEOSZ szerint a biztonsági aggályokra nem a mopedek kitiltása a megoldás, hanem meg 

kellene teremteni a biztonságos közösségi közlekedés feltételeit. Egyébként jó gyakorlat is 

létezik, több társaság példaértékű módon szállítja a mopedes utasokat hazánk több területén. 

 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérésére, az olvasók pontos tájékoztatása érdekében 

közzétesszük az EBH alább olvasható helyreigazítását: 

  

"Az Egyenlő Bánásmód Hatóság nem hozott olyan tartalmú döntéseket, amelyek szerint nem 

sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha a közlekedési társaságok járműveiken nem 

szállítják el az elektromos mopeddel közlekedő személyeket. A hatóság két ügyben, két 

egyéni kérelmező panaszára, egy bizonyos közlekedési közszolgáltatást nyújtó gazdasági 

társasággal szemben azt követően hozott elutasító döntést, hogy a Fővárosi Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság, valamint az ítéletét felülvizsgáló Kúra iránymutatásaikban a hatóságot 

arra kötelezték, hogy a perben kirendelt igazságügyi műszaki szakértő véleményét figyelembe 

véve vizsgálja az ügyeket, és állapítsa meg a tényállást. 



  

A hatóság az ítéletek iránymutatásaiban foglaltak nyomán indokolta a kérelmet elutasító 

határozatát úgy, hogy - tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont közlekedési cég a járművein 

lehetővé teszi az elektromos kerekes székkel közlekedő utasok szállítását, önmagában az a 

körülmény, hogy a más típusú segédeszközt (elektromos moped) használóknak biztonsági 

okokra hivatkozással megtiltja a járművein történő utazást, nem sérti az egyenlő bánásmód 

követelményét. Az eljárás alá vont közlekedési közszolgáltatást nyújtó gazdasági társaság 

ilyen tartalmú utasítása tehát a tárgyilagos mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal 

közvetlenül összefüggő, a többi utas és a kérelmező személyes biztonságára nézve ésszerű 

indokon alapul, nem valósítja meg az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét, és nem 

zárja ki a mozgáskorlátozott, gyógyászati segédeszközt igénybe vevő személyeket az általa 

nyújtott közszolgáltatásból, az általa alkalmazott korlátozás nem aránytalan és nem önkényes. 

  

Az érintett eljárásokkal kapcsolatos hatósági közleményről itt tájékozódhat:   

 

- az Egyenlő Bánásmód Hatóság honlapján; 

 

- az EBH Facebook-oldalán." 

 
Forrás: szabadfold.hu 

 

 

 

És még a benzint is maga fizethette – egy gyógypedagógus a Klik kötelékében 
 

Napi száz kilométer autózás, az átlagosnál nehezebben kezelhető, fejlesztésre szoruló 

gyerekek, adminisztráció: nagyon nehéz munkakörülményekről számol be egy utazó 

gyógypedagógus, aki vidéken, a "végeken" teljesít szolgálatot. Az élményei 

megmagyarázzák, miért írta alá – intézményében egyetlenként – a Hermanos tanárok 

felhívását. 

 

 

Pitvaros, Nagyér, Csanádalberti, Ambrózfalva. Nem a Gyűrűk urát olvassa, a makói kistérség 

(Csongrád megye) eldugott településeit soroljuk, ahol a helyi iskolákba épp úgy járnak 

beilleszkedési, magatartási és tanulási problémákkal küzdő gyerekek, mint az ország 

bármelyik nagyvárosában. Csak ezekben a falvakban még többen vannak: a tanulási 

nehézségek kialakulásában sanyarú szociális helyzetük is közrejátszhatott. 

 

A települések között nem jár busz, így Horváthné Oláh Mária gyógypedagógus akár napi 100 

kilométert is autózott, mire végigjárta a napi penzumot. Nagyjából 50 gyerek jutott rá, 

akárcsak gyógytornász és logopédus kollégáira, akikkel nem kis logisztikai feladat volt 

kisakkozniuk, hogyan tudnak minden gyerekre olyan egyénileg szabott fejlesztési tervet írni, 

amely egyszerre veszi figyelembe a délelőtti tanórákat, a diák szükségleteit és az odajutás 

nehézségeit is. Ez persze nem megy másképp, csak kompromisszumokkal: a korcsoportokra 

osztás helyett a heti egy-egy órára, ha épp ráértek, olykor egyszerre esett be az elsős, a 

harmadikos és a nyolcadikos. 

 

Mire hazajött, már zajlott az „elklikesedés” 

 

http://www.egyenlobanasmod.hu/article/view/elektromos-mopeddel-a-t%C3%B6megk%C3%B6zleked%C3%A9s-haszn%C3%A1lata-megtagadhat%C3%B3/mid:7
https://www.facebook.com/egyenlo.banasmod.hatosag/photos/a.1646259568920423.1073741830.1645388555674191/1702143313332048/?type=3&theater


Mária biológusként végzett, és tíz évet a szegedi Gabonakutatóban húzott le. De amikor 

édesanyja és apósa is otthoni ápolásra szorult, elvégzett egy gyógypedagógusi asszisztensi 

tanfolyamot, és súlyos fogyatékkal élő gyerekeket kezdett gondozni egy szegedi bentlakásos 

intézményben. A felsőfokú képesítést már a munka mellett szerezte meg. Később csatlakozott 

egy egyesülethez, amely mozgáskorlátozottaknak szervezett napközis ellátást, valamint 

dolgozott egy hasonló profilú óvodában is. Amikor meghalt a nővére, devizahitellel terhelt 

házat örökölt. Hogy az adósságokat kifizesse, Svédországba ment takarítani. Mire vissza 

tudott jönni, már nagyban zajlott a közoktatás „elklikesedés” – és elképesztő állapotokat 

tapasztalt. 

 

Elsőre egy iskolában helyezkedett el, ahol majd kéttucatnyi fogyatékkal élő, köztük kerekes 

székes gyermek felügyeletét bízták rá úgy, hogy nem biztosítottak asszisztenciát. „Mivel ezt 

nem lehetett felelősséggel csinálni, börtönbe pedig nem szerettem volna kerülni, három nap 

után eljöttem.” Bár tartott tőle, hogy a Klik esetleg nem alkalmazza, hamar megtalálta 

jelenlegi munkahelyét a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál. 

 

Késedelmes utalás 

 

„A rengeteg utazással a tavalyi év volt a legborzalmasabb” – idézte fel az előző tanévet 

Mária. Többnyire csak estefelé ért haza, és csak ez után állt neki az adminisztrációnak. Utazó 

gyógypedagógusként 21 órát kellett tartania, a kötelező heti 32 órából 9 órát „jóváírhatott” 

utazásként, de papíron csupán kettő fedezte a felkészülést, amit képtelenségnek nevezett a 

gyógypedagógus. „Tavaly vezették be az integrált nyomkövető rendszert, amelyben 

folyamatosan vezetni kell, hogy milyen fejlesztést kapnak a gyerekek. Ez elvben nagyon jó 

dolog. De mivel vélhetően minden pedagógus esténként ért rá, hogy feltöltse az adatokat, a 

rendszer folyton lefagyott, és sokszor egy órába telt, mire az észrevételeket fel lehetett 

tölteni.” 

 

A legnagyobb visszhangot országszerte az váltotta ki, hogy az utazó gyógypedagógusoknak 

maguknak kellett finanszírozniuk az utazási költséget, a Klik viszont késedelmesen utalt, ami 

a nettó 168 ezer forintos fizetése mellett nem volt egyszerű. Mária szerint az sincs teljesen 

rendben, hogy az autó használata esetén nem veszik figyelembe, hogy az üzemanyagon túl 

más költségek is felmerülhetnek. De leginkább az keserítette el, hogy lassan már az ő 

gyerekét kellett nevelési tanácsadóba mennie, annyira keveset találkoztak. Ha pedig még 

belement volna az illetménye szempontjából is fontos pedagógus-portfólió töltögetésébe, 

amire már csak hétvégén tudott volna időt szakítani, akkor biztosan szétesett volna a családja. 

 

 Nem vagyok hajlandó beszállni a mókuskerékbe, még akkor sem, ha 2018 után már nem 

lehetek pedagógus 

– magyarázta Mária, aki egyedüliként a testületből aláírta a Herman Ottó Gimnázium tanárai 

által kiadott felhívást, amelyhez már több mint 14 ezer magánszemély és 160 iskola 

csatlakozott. 

 

A probléma megmaradt 

 

„Nagyon sajnálom, hogy a munkatársaim és a közvetlen szakmai vezetőm nem csatlakozott az 

aláírókhoz, pedig a gondok közösek. Nem ellenük, hanem értük is csinálom, de a hangulat 

feszült lett közöttünk. Pedig higgye el, bármerre megyek, utazom, mindenki tele van 

panasszal, viszont egy kis falusi iskolában tanító pedagógus nagyon kiszolgáltatott helyzetben 

van” – mondta Mária, akin a 2015/16-os tanévtől más feladatokat kapott, miután látták, rajta 



hogy „teljesen ki van készülve”. Korai fejlesztéssel foglalkozik, van néhány órája 

Kiszomboron, és a szakértői bizottság munkájában is részt vesz. Azt mondja, neki könnyebb 

lett, de a probléma nem szűnt meg. 

 
Forrás: hvg.hu 

 

 

 

Mit jelentenek az új rokkantsági besorolások? 
 

Biztosítást fizetek már 30 éve. A jelenlegi értesítésben is az I és II kategória szerepel. 

Szeretném tudni, hogy a 2012-es rendelet óta mit jelent az új besorolás a rokkantság 

elérésében. Illetve melyiknek fele meg a C2? 

 

A komplex értékelés alapján meghatározott össz-szervezeti egészségkárosodás mértéke 

(százalék) és az ahhoz köthető minősítési kategória betűjele a korábbi kategóriákkal az alábbi 

relációban áll: 

I. csoport - 2012 után az "„E"” kategóriába tartozó 70 százaléknál nagyobb, betegségi vagy 

baleseti eredetű egészségkárosodásnak felel meg 

II. csoport - 2012 után a "„D"” kategóriába tartozó 70 százaléknál nagyobb betegségi vagy 

baleseti eredetű egészségkárosodásnak felel meg 

baleseti eredetű III. csoport - 2012 után a „C1"” vagy "„C2"” kategóriába tartozó 50-69 

százalék közötti, baleseti eredetű egészségkárosodásnak felel meg. 

 
Forrás: hrportal.hu 

 

 

 

A Miniszterelnökség pályázati felhívása fogyatékos felsőoktatási hallgatók 

közigazgatási ösztöndíjára 
 

A Miniszterelnökség a fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási 

ösztöndíjprogramjának létrehozásáról szóló 555/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján pályázatot hirdet fogyatékos 

felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjára (a továbbiakban: Program) a közigazgatás 

iránt elhivatott, gyakorlati tapasztalattal nem rendelkező, felsőoktatási intézménnyel aktív 

hallgatói jogviszonyban álló fogyatékos hallgatók részére. 

A Program célja a szakmailag elhivatott, munkatapasztalattal nem rendelkező, a nemzeti 

közigazgatás iránt elkötelezett hallgatók ösztöndíj támogatással megvalósuló szakirányú 

munkatapasztalat szerzésének biztosítása. A felvételt nyert ösztöndíjas számára a 

tapasztalatszerzés helyszínét a Miniszterelnökség ajánlja fel az ösztöndíjasnak a tanulmányai, 

érdeklődési köre figyelembevételével a kiválasztási folyamat eredményének és a befogadó 

intézmények (minisztériumok) igényeinek megfelelően. A hallgatók szakmai fejlődését a 

teljes időtartam alatt a befogadó intézményeknél dolgozó, felkészített mentorok segítik. 

A Program időtartama: 3 hónap. 

A Program várható időtartama: 2016. február 22.-2016. május 22. 

Pályázati feltételek: 

a) magyar állampolgárság; 

b) felsőfokú tanulmányaival összefüggésben legalább 4 lezárt félév; 

c) aktív hallgatói jogviszony egy felsőoktatási intézménnyel; 



d) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 87/2015. (IV. 9.) 

Korm. rendelet] 63. §-ában meghatározott szakvélemény a fogyatékosság igazolásához. 

 

A részvétellel kapcsolatos további feltételek: 

a) az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződés időtartama alatt más ösztöndíjas jogviszonyban, 

munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, közszolgálati, kormányzati 

szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti 

szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban nem áll; 

b) az ösztöndíjas vállalja a Miniszterelnökség által lefolytatott kiválasztási eljárásban való 

részvételt; 

c) az ösztöndíjas megjelöli a Rendelet 6. §-a szerinti befogadó intézményt (minisztériumok), 

ahol munkatapasztalatot kíván szerezni; 

d) az ösztöndíjas jogviszony további feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 47. §-a, a Rendelet, valamint a Program működési szabályzata szabályozza. 

 

Az ösztöndíj összege: havonta 50 000 Ft adómentes jövedelem három hónapon keresztül. 

A pályázat benyújtásának módja: 

Pályázat benyújtásának módjáról a http://fko.kormany.hu/tetszik-a-program-jelentkezem 

weboldalon találnak bővebb információt. 

A pályázat benyújtásához az alábbi dokumentumok csatolása szükséges: 

a) magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz; 

b) legalább 4 lezárt félévet igazoló dokumentum, igazolás, tanulmányi osztály által hitelesített 

indexmásolat; 

c) aktív hallgatói jogviszony fennállását bizonyító igazolás; 

d) a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 63. §-ában meghatározott szakvélemény a 

fogyatékosság igazolásáról. 

 

Pályázati időszak: 2016. január 11.-2016. január 24. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A beérkezett pályázatok formai szűrését a Miniszterelnökség Területi Közigazgatás 

Irányításáért Felelős Helyettes Államtitkárság végzi, melynek során a pályázók egy speciális, 

a fogyatékkal élő hallgatókra kialakított kiválasztási eljáráson vesznek részt. Ez várhatóan 

2016. január 25. és 2016. január 29. között zajlik majd. 

Ezt követően az Operatív Testület a Miniszterelnökség tájékoztatása alapján, a személyes 

interjún megfelelt hallgatók esetében javaslatot tesz a nyertes pályázók körére, amelynek 

alapján a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter dönt az 

ösztöndíjak megítéléséről. 

 

Kapcsolat és további információ: 

Miniszterelnökség Területi Közigazgatás Irányításáért Felelős Helyettes Államtitkárság 

Kapcsolattartás: az alábbi honlap "Kapcsolat” menüpontja segítségével: 

http://fko.kormany.hu/ 

 
Forrás: pafi.hu 

 

 

 

 

 

http://fko.kormany.hu/


Több pénzt kapnak a támogató szolgálatok 
 

340 millió forinttal emelte meg a kormány a fogyatékossággal élő embereket támogató 

szolgálatok finanszírozási keretét - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára. 
 

A kormány több lépéssel segíti a fogyatékossággal élő embereket támogató szolgálatok 

munkáját, ennek részeként tavaly ősszel 45 millió forinttal, most januárban pedig 340 millió 

forinttal emelték meg a finanszírozásukra szánt összeget - közölte Czibere Károly, az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős 

államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján. 

 

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a támogató szolgálatok munkája ahhoz elengedhetetlen, 

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

otthonukba, ne szigetelődjenek el a társadalomtól. 

 

"A támogató szolgáltatásnak alapvetően két funkciója van, az egyik funkció a szállítás, 

amikor a fogyatékossággal élő embert a lakóhelyétől valamilyen napközbeni ellátáshoz, 

foglalkozáshoz, foglalkoztatási formához segítik, szállítják, segítik a közlekedésében, a 

mobilitásában, a másik pedig az otthoni gondozása, segítése, fejlesztése, támogatása." - 

fogalmazott a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára.  

 

Czibere Károly hozzátette, hogy a kormány a finanszírozás megerősítése mellett átalakítja az 

eddigi pályázati rendszert, így biztosítva a munkatársak biztonságos jövőképét, valamint 

országszerte javítja a hozzáférési esélyeket a szolgáltatáshoz, és támogatást nyújt az 

eszközállomány fejlesztéséhez is. 

 

Jelenleg 268 támogató szolgálat működik az országban, amely összesen nyolcezer embert lát 

el. 

Hanganyag: Sigmond Árpád 

 

 Meghallgatom a hanganyagot 

 
Forrás: inforadio.hu 

 

 

 

Felmérik a tartósan beteg, fogyatékkal élő kispestiek igényeit 
 

Családban élő, tartósan beteg és fogyatékos felnőttek, valamint fogyatékkal élő vagy 

tartósan beteg gyermeküket nevelő szülők igényeit méri fel a január végén induló és 

február végéig tartó kérdőíves kutatással az Integrált Szülői Klub. 

 

A felmérést az önkormányzat támogatásával, a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum 

szakmai együttműködésével végzi a fogyatékos gyermekek hozzátartozóinak önsegítő 

civilszervezeteként működő klub. Az igényfelmérés célja, megtudni, hogy az érintetteknek a 

jelenlegi ellátások mellett milyen, az életüket megkönnyítő szolgáltatásokra lenne szükségük 

– számolt be róla az önkormányzati portál. 

 
Forrás: 19.kerulet.ittlakunk 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


Videó: óriási hangulatot teremt a mozgássérült vezérszurkoló 
 

Az AEK Athén labdarúgócsapatának vezérszurkolója egy mozgássérült, akinek 

irányításával hihetetlen a hangulat a görög csapat meccsein. 

 

Videó: https://youtu.be/7wUzVj5orQU 

 
Forrás: nemzetisport.hu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

https://youtu.be/7wUzVj5orQU
http://www.meosz.hu/


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

 

-HÍREK- 

 

BÁCSKAI HÍREK 
 

A MK Mélykúti Egyesületének tájékoztatója 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az elmúlt években személyi jövedelemadójuk 1%-át 

egyesületünknek ajánlották fel. További munkájukhoz sok sikert, jó erőt és egészséget 

kívánunk! Továbbra is kérjük adófizető tagtársainkat, családtagjaikat és mindazon 

személyeket, akik szeretnék támogatni egyesületünk sokirányú tevékenységét, ajánlják fel 

személyi jövedelemadójuk 1%-át közhasznú szervezetünknek. 

Adószámunk: 18343438-1-03 Köszönjük! 

 

TAGDÍJAKRÓL 

Egyesületünk elnöksége köszönettel tartozik mindazon tagtársaknak, akik rendszeres 

tagdíjfizetéssel is segítik egyesületünk biztonságos működését. 

A 2016. évi tagdíj összege: 1200 Ft, melyet egyesületi irodánkban kérjük befizetni 

ügyfélfogadási időben. 

 

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ TORNA 

Az Általános Iskola tornatermében Csontos Ferenc tanár úr vezetésével kedden és pénteken 

17-órától egészségmegőrző tornát tartunk 10-es turnusokban. Várjuk új résztvevők 

jelentkezését is! 

 

HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜLÉS 

Szeretettel hívjuk tagtársainkat és a kívülálló személyeket is a hagyományos hajdúszoboszlói 

gyógyüdülésre. Időpontja: 2016. november 6-13-ig. (8 nap 7 éjszaka, félpanziós ellátással) 

Költség tagok részére: 44500 Ft + IFA + útiköltség. Kívülállók részére: 49000 Ft + IFA + 

útiköltség. A csoportos gyógyüdülés teljes időtartama alatt (7 éjszaka) jelenlévők közül – 

sorsolással - egy fő részére a Hőforrás Gyógyszálló visszatéríti az üdülés alapösszegét. 

Jelentkezéseket május 26-ig várjuk 10000 Ft előleg befizetésével. 

 

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ ADOMÁNYOK 

Értesítjük tagtársainkat, hogy Balogh László vállalkozó és testvére Balogh Zsuzsanna, 

használt gyógyászati segédeszközöket ajánlott fel ingyenesen, rászoruló személyek részére. 

(kerekes járókeretek, szobai kerekes székek, WC székek) Igényeiket ügyfélfogadási időben 

várjuk egyesületi irodánkban. 

 

A MÓRAHALMI ERZSÉBET GYÓGYFÜRDŐBEN 

- érvényes egyesületi tagkönyv felmutatása mellett – 10 alkalomra szóló kedvezményes bérlet 

váltható 8.500.- forintért, melyet hat hónap alatt lehet felhasználni egyéni odautazással. 

 

GYÓGYMASSZÍROZÁS 

Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy a gyógy-masszírozás folyamatosan igénybe vehető. Időpont 

egyeztetés személyesen a Csorba-házban, vagy a 06-20/405-1876 telefonszámon lehetséges. 

 



SZOLGÁLTATÁSAINK 

Ügyintézés • sorstársi tanácsadás • klubfoglalkozások • előadások • kirándulások és 

kedvezményes szolgáltatások szervezése • vérnyomásmérés • gyógytorna • gyógy-

masszírozás • gyógy üdültetés • szobai kerékpár és gyógyászati segédeszközök kölcsönzése, 

beszerzése • könyvet-házhoz program • ingyenes Internetes szolgáltatások. 

 

ELÉRHETŐSÉGEINK 

6449 Mélykút, Petőfi tér 17. 

Ügyfélfogadás: szerdán 14–17 és csütörtökön 9-12 óráig 

Telefon: 77/460-010 

Mobil: 06-30/983-6384 (Szabó József) 

E-mail: szabojpal50@gmail.com 

Mobil: 06-70/387-0512 (Rasztik Tibor) 

E-mail: mkmelykut@gmail.com 

Honlap: www.mmemelykut.hu, www.facebook.com/mmemelykut 

 

 

MINDEN KEDVES TAGTÁRSUNKNAK, CSALÁDTAGJAIKNAK, 

TÁMOGATÓINKNAK, EGÉSZSÉGBEN ELTÖLTENDŐ, BÉKÉS, BOLDOG 

ÚJESZTENDŐT KÍVÁNUNK! 

 

Az egyesület elnöksége: 

 

Dora Ferencné Gyetvai Józsefné Ledenyák Gyuláné 

 

Szabó József Rasztik Tibor 

 
Forrás: Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete 

 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

 

Bárczi-(gyógy)tea rendezvénysorozat 

 
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar a Súlyosan és halmozottan fogyatékos 

személyek számára nyújtott szolgáltatások Magyarországon témában 

műhelybeszélgetéseket rendez, melyekre szeretettel meghívjuk az érdeklődőket. 

 

Jelentkezni itt lehet!  

 
• 

 

 

 

http://gyogytea.barczi.elte.hu/


 
Megrendezés dátuma: 2016 január 21. 

 
Forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 



-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Technikai Ügyféltámogató (Miskolc - Rábahidvég - Budapest) 

 
Különböző idegen nyelveken történő telefonos segítségnyújtás. A nyelvkombinációk listája 

megtalálható a hirdetésben. Jelige: "HPCL" 

Feladatok: 

-Bejövő hívások és e-mailek kezelése idegen nyelven 

-A felhasználók technikai problémájának megoldása 

-Hívások, e-mailek regisztrálása az adatbázisban 

-Az ügyek továbbítása a technikai csapatok felé, amennyiben szükséges. 

 

Követelmények: 

-Minimum középfokú végzettség 

-Felhasználói szintű informatikai tudás (MS Office, Windows), affinitás 

-Jó kommunikációs és problémamegoldó képesség 

-Ügyfél orientált hozzáállás 

-Csapatszellem 

 

Nyelvkombinációk, amik ismeretében lehet jelentkezni:  

Német felső - Angol társalgási 

Orosz felső - Angol társalgási 

Francia felső - Német, Angol társalgási 

Spanyol felső - Angol társalgási 

Lengyel felső - Angol társalgási felső - Angol társalgási 

Német felső - Angol társalgási 

 

Juttatások: 

-Multinacionális munkakörnyezet 

-Belső karrierlehetőségek 

-Tréning 

-Cafeteria 

 
Egyéb információk: 

-Budapesti iroda akadálymentes, a vidéki irodák nem akadálymentesek. 

-Munkaszerződés határozatlan időre szól. 

-Felvétel menete: Nyelvi teszt, technikai teszt, interjú 

-Várható bérezés: Br. 210.000- 290.000 HUF 

-Elvárt végzettség minimum érettségi. 

-Munkaidő: részmunkaidős munkabeosztás 

-Jelentkezni folyamatosan lehet. 

Érdeklődni a 06 30 380 73 41-es telefonszámon lehet. 

 
Forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 
 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

