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Fogyatékosokat von be gyakornoki programjába az Európai Parlament 

 

Fizetett gyakornokprogramot ajánl a fogyatékkal élők számára az Európai Parlament annak 

érdekében, hogy megkönnyítse munkahelyen történő integrációjukat.  

 

Az EP - mint arról sajtószolgálata tájékoztatott - ezzel is jelezni kívánja, hogy "hozzájárul az 

esélyegyenlőség előmozdításához, és szorgalmazza az esélyegyenlőség gyakornoki 

programokban történő alkalmazását bármely kulturális és etnikai háttérrel rendelkező férfi és 

nő esetében, a fogyatékkal élő személyeket is beleértve". 

 

A szóban forgó program fő célja, hogy hasznos és értékes munkatapasztalatot nyújtson a 

fogyatékkal élők számára és lehetőséget adjon számukra, hogy megismerkedjenek az Európai 

Parlament tevékenységeivel. 

 

A jelentkezőknek 18 éven felülinek, EU-tagállam vagy tagjelölt ország állampolgárának kell 

lenniük, emellett feltétel az Európai Unió egyik hivatalos nyelvének alapos ismerete, egy 

másik nyelvének pedig jó szintű ismerete. Előírás annak igazolása is, hogy a jelentkező nem 

kapott más fizetett gyakornoki lehetőséget, illetve nem volt négy hétnél hosszabb ideig 

európai intézménynél, európai parlamenti képviselőnél, illetve képviselőcsoportnál fizetett 

alkalmazásban. A fizetett szakmai gyakorlatot öt hónapos időtartamra ítélik oda. 

 

_________________________________________________ 

 

Prim Online 

 

Konferencia a távmunkáról, vállalkozóknak és intézményeknek 

 

A Magyar Távmunka Szövetség november 15-én tartja első országos konferenciáját „Okos 

gazdálkodás humán erőforrásokkal – távmunkáról vállalkozói szemmel„ címmel. 

 

Magyarországon eddig példa nélküli közös munka, és összefogás eredményeként kerül 

megrendezésre a Magyar Távmunka Szövetség Országos Konferenciája. Az Avaya 

Magyarország Kft.; a Hewlett-Packard Magyarország Kft; a HIS Software Kft.; az Örkényi 

Önkormányzat; a NationGate Online Tolmács Szolgáltatás; a PricewaterhouseCoopers Kft.; a 

Telindus Kft.; a T-Mobile; az UPC Magyarország Kft.; valamint az AVE Ásványvíz Kft. 

támogatásával létrejövő konferencia célja, hogy bemutatásra kerüljenek azok az 

információtechnológiai megoldások és szervezési módszereket, amelyek elősegítik a nem 

tipikus foglalkoztatási formák alkalmazását, a távmunka bevezetését, és hozzájárulnak a 

munkaadók költségtakarékos működéséhez. A konferencia elsősorban az intézményeket, 

valamint a kis-, és középvállalatokat, mint munkaadókat célozza meg. 

 



A távmunka a munka elvégzésének korszerű módszere. A módszertan független attól, hogy 

munkaviszony keretei között, vállalkozási formában, önfoglalkoztatóként, vagy független 

munkavállalóként alkalmazzák. Magyarországon jelenleg csak a munkaviszony keretei között 

végzett távmunkával kapcsolatban állított fel jogi normákat a törvény. 

 

A távoli helyről történő foglalkoztatás során kulcskérdés, hogy ki biztosítja a 

munkavégzéshez szükséges eszközöket, ki gondoskodik a munkahely fenntartásáról, 

üzemeltetéséről, hogy ki finanszírozza a munkavégzés költségeit? 

 

Mind a munkaszerződés, mind vállalkozói, vagy megbízási szerződés kötelmei között 

pontosan meg kell határozni az elvégzendő feladatokat, az elvárt teljesítményt, és az 

elszámolás módját. Célszerű azt is tisztázni, hogy a munkavégzéshez használt szoftverek 

jogtisztasága kinek a felelőssége, és azt is érdemes tisztázni, hogy a munkaadó, vagy megbízó 

milyen módon gyakorolhatja a munkavégzés, a teljesítés ellenőrzésére irányuló jogosultságait. 

 

A távmunka-végzés történhet otthoni (fix) munkahelyről, mobil munkahelyről, távoli bérelt 

(szatellit) irodából, vagy közösségi munkahelyről. Az információtechnológiai eszközök 

folyamatos fejlődésének következtében már nincsenek éles különbségek a fix munkahelyen, 

és a mobil munkahelyen alkalmazható eszközök között. A távoli helyről történő munkavégzés 

napjainkban már gyakran túlmutat a klasszikus távmunkán, az elvégzendő feladat jellegéből 

adódóan sokszor telekooperációról is beszélhetünk. 

 

Magyarországon minden 9-10. vállalkozásban, intézményben alkalmazzák a távmunkát. Ez a 

munkavállalók 4,5-5,5%-át érinti. A fejlett gazdasággal rendelkező nyugati országokban 

általában meghaladja a 10%-ot a távmunkások aránya. A távmunka elterjedtsége azonban 

nem kizárólag a gazdasági fejlettség függvénye. Kulturális, és éghajlati tényezők is 

befolyásolhatják a távoli helyről történő munkavégzés igényét. 

 

Magyarországon magas azoknak a száma, akik kiegészítő tevékenységként, vagy 

részmunkaidőben végeznek távmunkát. 

A távmunkában történő munkaszervezés egyértelműen pozitív hatással lehet a 

vállalkozások/intézmények gazdálkodásának eredményességére, a gazdálkodó szervezet 

fejlődésére. A módszertan megfelelő alkalmazása mellett akár a harmadával is csökkenhetnek 

a munkavégzés, és a foglalkoztatás költségei. Az atipikus munkavállalás lehetősége esélyt 

teremthet a kisgyermekes anyukák, beteget, idős személyt ellátók, és a fogyatékkal élők 

munkavállalására is. 

 

A távmunka sikeres alkalmazásához nélkülözhetetlen olyan kommunikációra, probléma 

megoldásra, folyamat szervezésre történő ismeretek oktatása és alkalmazása, amely lehetővé 

teszi a nem tipikus munkamódszerrel való munkavégzést. Mind a vezetőknek, mind a 

beosztott munkatársaknak, mind a telekooperáció során együttműködő partnereknek tudniuk 

kell alkalmazkodni a hagyományostól eltérő munkakörnyezethez. 

 

A Magyar Távmunka Szövetség célja a nem tipikus foglalkoztatási formák alkalmazásának 

ösztönzésén túl, a töredék munkaidős foglalkoztatás, és az önfoglalkoztatás jogi kereteinek 

kodifikálása, valamint egy START rendszerhez hasonló kedvezmény rendszer kidolgozása a 

távmunkát alkalmazó közösségek számára. 

 



A Magyar Távmunka Szövetség maga is alkalmazza az atipikus munkaszervezés távmunka 

formáját, ennek eredményeképp az Országos Konferencia szervezése is távmunkában, 

telekoordináció útján történik. 

 

A Magyar Távmunka Szövetség az Országos Konferencia napján, november 15-én, 11 órakor 

sajtótájékoztatót tart. 

 

A konferencia ideje alatt 0630/641.0315 telefonszámon SMS fal fog működik. A beérkező 

kérdésekre szakértők válaszolnak. A rendezvény egyes mozzanatai a www.tavmunka.org 

honlapon lesznek követhetőek internetes közvetítés formájában. 

 

_________________________________________________ 
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Díjazott hazai távoktatási program 

 

A SZÁMALK Zrt. fejlesztése nyerte az idén a magyar Minőség Társaság díját az e-oktatás 

fejlesztői kategóriájában. 

 

Az átadásra november 8-án, a Művészetek Palotájában, a Minőség Világnapjának alkalmából 

rendezett fogadáson került sor. A díjazott távoktatási program az első olyan hazai, interneten 

elérhető főiskolai tananyag, melynek köszönhetően a jövőben a diákoknak elegendő a 

vizsgákra bejárni. 

 

A minőségdíjas e-learning tananyagok a Gábor Dénes Főiskola távoktatási programjában 

kerülnek közvetlen felhasználásra. A Főiskola e-learning programja többnyelvű távoktatási 

keretrendszerben kerül alkalmazásra. Nyomtatott tananyag egyáltalán nincs, a konzultációk 

csak ajánlottak, de nem kötelezők, és a diákok – ha akarnak – csak vizsgázni járnak be, hiszen 

a felkészüléshez mindent megtalálnak a főiskola portálján – nyilatkozott a díjazott tananyagok 

alkalmazásáról Dr. Komáromi László, a Számalk Marketing és Minőségirányítási Irodájának 

igazgatója. 

 

A kifejlesztett és díjazott főiskolai e-learning tananyagok jellemzője, hogy az on-line 

kurzusokat prezentációk, önellenőrző tesztek, gyakorlatok, fogalomszótárak, animációk és 

letölthető oktatási segédletek, szimulációk egészítik ki. A több érzékszervre ható multimédiás 

interaktív oktatóprogramok hatékonyabbá és élményszerűbbé teszik az ismeretek elsajátítását. 

Az Internet adta új kommunikációs lehetőségekkel (tantárgyankénti e-fórum, elektronikus 

tanári fogadóóra, csoportos e-mail stb.) hatékonyabb lehet a tanárok-hallgatók és a hallgatók-

hallgatók közötti információcsere is. 

 

Az internetes távoktatás, mint tanulási forma az „élethosszig tartó” tanulás programjában is 

nagy jelentőséggel bír, hiszen a munkavállalók képzésének és átképzésének kiemelkedően 

népszerű és hatékony eszköze, ezért számos uniós projekt támogatja. Ennek ellenére hazai 

elterjedése inkább fokozatos, mint robbanásszerű, hiszen a hozzá, illetve a hagyományos 

oktatási formákhoz kötődő megrögzött megközelítések lassan változnak. 

 

A pályázat célja a kiírás szerint kiemelkedő minőségű elektronikus oktatási anyagok és 

jelentős eredményeket elért alkalmazók díjazása, népszerűsítése. A beérkezett pályázatok 

elbírálásakor a didaktikai szempontok mellett a szabványok alkalmazása, a tananyag tartalmi, 

http://www.tavmunka.org/


minőségi, mennyiségi jellemzői, valamint a látvány és az interaktivitás színvonala és mértéke 

is meghatározó volt. Bár elsődleges célja nem a hatáskeltés vagy a szórakoztatás, de képeivel, 

mögöttes háttér magyarázataival a SZÁMALK által fejlesztett elektronikus oktatóanyagok 

megfelelnek a korszerű tananyag által támasztott igényeknek, amit a Magyar Minőség Díj is 

bizonyít. Az elismerés jutalma elsősorban presztízs jellegű. A nyertesek neve, portáljuk linkje 

egy évig szerepel Magyar Minőség Társaság honlapján, illetve a nyertes cég egy évig kiteheti 

honlapjára a díj elnyerését igazoló logót. 

A nyertes program egy ILIAS nevű német szoftver hazai felhasználása, melyet külföldön már 

évek óta sikerrel használnak különböző felsőoktatási intézmények. 

 

_________________________________________________ 

 

MTI-Panoráma 

 

Gyógyító mozgás 

 

A mozgás gyógyító erejét, a betegségek kezelésében, a rehabilitációban betöltött szerepét 

mutatják be a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Fizioterápiás-Gyógytornász 

Tagozatának szakemberei november 11-én, szombaton, egész napos, ingyenes lakossági 

program keretében. 

 

Az „Ön kérdez - A gyógytornász válaszol" elnevezésű nyílt napon előadások, tornabemutatók 

és beszélgetések során győzik meg a fizioterápia területén dolgozó gyógytornászok, 

fizioterápiás asszisztensek, masszőrök az érdeklődőket arról, milyen sok esetben, milyen 

eredményesen képes gyógyítani a mozgás.  

 

A látogatók 15 szakterületről kaphatnak felvilágosítást, az egyes témákról negyedórás 

ismeretterjesztő előadások szólnak, majd személyes beszélgetések során lehet az egyéni 

kérdésekre is választ kapni. Adott egészségügyi problémákra vonatkozóan gyakorlatban is 

bemutatják a megfelelő terápiás tornákat, elmondják, milyen kezelésekhez lehet országszerte 

hozzáférni. 

 

Megismerhetik a résztvevők a gyógytornában, fizikoterápiában használt eszközöket, gépeket. 

Az érdeklődők kipróbálhatják a masszázs nyújtotta felfrissítő érzést, és mindezek mellé 

dietetikusok adnak táplálkozással kapcsolatos tanácsokat. Filmen pedig nyomon lehet követni, 

miként végezhető el a lazító torna munkahelyen, vagy akár az iskolában.  

 

Az ingyenes rendezvényen az alábbi témákban lesznek előadások, illetve tanácsadás: 

csontritkulás (10 órától ), intimtorna, terhestorna (kezdés: 11 óra), kisiskolások gerincvédelme 

(12 óra), csont-, izom-, idegsérülések (13 óra), daganatos betegségek (14 óra), veleszületett 

agykárosodások (15 óra), agyvérzés után(délután 4 óra), fizikális energiákról dióhéjban (5 

óra), reumatológia, ízületvédelem (6 óra). 

 

A tornabemutatók témái és kezdési időpontjai: szív- és érbetegségek tornája (10:30), torna 

fitballal (11:30), légzőtorna (12:30), idősebbek is elkezdhetik (13:30), edzés csontritkulással 

(14:30), gyógyulás törések után (15:30), cukorbetegen is fitten (16:30), rekreáció (17:30). 

 

A Magyar Gyógytornászok Társaságának szakmai támogatásával szervezett rendezvény 

helyszíne a Gizella Ház (XIV. ker. Gizella utca 51-57. - két percnyi távolságban a Hungária 



krt., Thököly út kereszteződésétől). A programok szombaton egész nap: 9 és 19 óra között 

látogathatók. 


