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Uno.hu 

 

A Wizzair nem kér pluszpénzt a mozgáskorlátozottaktól 

 

A Wizzair nem számít fel többletdíjat a mozgáskorlátozottak szállításáért - mondta a 

Független Hírügynökségnek a légitársaság kommunikációs igazgatója szerdán. Egy belga 

liberális szenátor, Stéphanie Anseeuw ugyanis, hirügynökségi jelentések szerint, panasszal élt 

a Belga Esélyegyenlőségi és Rasszizmusellenes Központnál a Wizzair-rel szemben. A 

politikus azt állítja: a légitársaság járatain a mozgássérültek szállításáért 25 eurós pótdíjat 

számol fel. 

 

Kázmér Natasa a Független Hírügynökségnek hangsúlyozta, hogy a Wizzair ingyenesen 

szállítja a mozgássérültek tolókocsiját és szintén térítésmentesen biztosítja a repülőtéren belüli 

mozgásukhoz szükséges másik tolókocsit is. A kommunikációs igazgató szerint legfeljebb 

egyedi esetről lehet szó, de egyelőre szeretnék kivizsgálni a belga politikus vádjait. 

 

A mozgássérültek szállításával kapcsolatban a kommunikációs igazgató elmondta, hogy 

biztonsági okokból minden járaton korlátozzák a szállítható mozgássérültek számát, mert egy 

esetleges vészhelyzetben az ő mentésük különleges intézkedéseket igényel. 

 

_________________________________________________ 

 

Gazdasági Rádió 

 

Jövőre 4 százalékkal emelik a nyugdíjakat 

 

A 2007. januári nyugdíjemelés mértéke négy százalék lesz; a nyugdíjak, az átlagot tekintve, 

megőrzik a vásárlóerejüket - mondta a kormányszóvivő szerdán, Budapesten. A mértéket a 

törvényi előírásoknak megfelelően számolták ki. Ez átlagosan mintegy havi 2.600 forinttal 

több nyugdíjat biztosít, a legkisebb öregségi nyugdíj összege pedig 26.830 forintra nő - 

mondta Danks Emese a kormányszóvivői tájékoztatón. 

 

Mint kiemelte, a kormány ugyanekkora mértékben emeli a nyugdíjszerű szociális ellátások 

összegét is, ez átlagosan havi 1.160 forint többletjövedelmet jelent az érintettek számára. 

 

Az emelés fedezetét a központi költségvetés biztosítja, a nyugdíjemelés 97 milliárd, a 

nyugdíjszerű szociális ellátások emelése pedig 4,2 milliárd forint költségvetési kiadással jár - 

mutatott rá a kormányszóvivő. 

 

Hangsúlyozta: a kormány folytatja az ötéves igazságossági nyugdíjprogramot, ami 2007-ben 

két nagy társadalmi csoportot érint. Mint közölte, az első csoportba tartoznak az özvegyi 

nyugdíjra jogosultak, ők a szokásos éves emelésen felül további mintegy tíz százalékos 

emelésre számíthatnak. 



 

Elmondta, hogy a másik csoportba azok tartoznak, akik saját jogon kapnak nyugdíjat, és 1988 

előtt vonultak nyugalomba. Ebben a körben az emelés mértéke attól függ, hogy ki hány évet 

dolgozott, és hogy nőről, vagy férfiról van-e szó - jelentette ki, majd hozzátette: ez akár 11,5 

százalékos emelést is jelenthet a legrosszabb helyzetben lévőknek. Danks Emese szerint 

összességében ez 500 ezer öregségi és 180 ezer rokkantsági nyugdíjast érint, s nekik összesen 

mintegy 28-30 milliárd forint többletnyugdíjat biztosít. 
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Piac & Profit 

 

Távmunkában van még hely 

 

A dolgozók 2,4-5,5 százaléka nevezhető távmunkásnak Magyarországon attól függően, hogy 

valaki milyen arányban végzi munkahelyi feladatait távkapcsolati formában - közölte Forgács 

Tamás, a Magyar Távmunka Szövetség szakmai alelnöke szerdán Budapesten 

sajtótájékoztatón. A fejlett gazdasággal rendelkező nyugati országokban általában meghaladja 

a 10 százalékot a távmunkások aránya. 

 

Forgács Tamás szólt arról, javasolták, hogy a munkáltatók, amennyiben távmunkást 

alkalmaznak, akkor a Start programhoz hasonló társadalombiztosítási járulék-kedvezményt 

vehessenek igénybe. Ezzel viszonylag alacsony ráfordítással jelentős ösztönzést kapna a 

távmunka.  

 

A szakmai alelnök rámutatott: a távmunka lehetőséget nyújt azokban a térségekben is a 

foglalkoztatásra, ahol egyébként nincs munkahely. Ezért az államnak is fontos ennek a 

munkavégzési formának a támogatása. A szövetség például támogatta a nagykátai kistérség 

távmunka stratégiájának kidolgozását, illetve közreműködésével hoznak létre Örkényben egy 

távmunka-házat, ahol 20-30 munkavállalót foglalkoztathatnak majd ilyen módon. Ez 

mintaprogram lesz a további hasonló vidéki fejlesztésekhez. 

 

Forgács Tamás szólt arról is: a technikai lehetőségek ma már adottak arra, hogy a 

távmunkában is végezhető feladatokat minden gond nélkül ilyen formában adják ki a 

dolgozóknak. Erre több informatikai, számítástechnikai cég kínál különféle technikai 

megoldásokat, többen a konferencián is bemutatkoztak. 

 

A távmunka szövetségnek jelenleg mintegy 40 intézményi tagja van, ezek többnyire a 

távmunkát sikeresen alkalmazó, illetve az ehhez szükséges technikai eszközökkel foglalkozó 

vállalkozások. 

 

_________________________________________________ 

 

FigyelőNet 

 

Távmunka: kávézóból is biztonságosan 

 

Két éve adott a jogszabályi háttér a távmunkához, az érdeklődés azonban Magyarországon 

még mindig alacsony. Sok egyéb mellett a biztonság miatt is aggódnak a munkaadók. 

 



A globalizáció hatására folyamatosan változik a munka világa: azzal, hogy folyamatosan 

megnyílnak a munkaerőpiacok, sokkal több embernek van lehetősége más országban 

dolgozni. Másrészt az informatikai fejlődés miatt egyre jobban elterjednek az atipikus 

foglalkoztatási formák, a távmunka mellett ilyen a munkakör-megosztás vagy éppen a 

munkaerő-kölcsönzés. 

 

A Magyar Távmunka Szövetség konferenciáján Simon Gábor, a Távmunka Tanács elnöke 

elmondta, már csak azért is szükség van a távmunka elterjesztésére, mert az Új Magyarország 

Fejlesztési Terv egyik kitűzött célja a foglalkoztatottság növelése. Márpedig ebben a 

szektorban bőven vannak lehetőségek: a hazai távmunkások aránya alacsony, csak minden 9-

10. vállalkozásban vagy intézményben alkalmazzák a távmunkát, ami a munkavállalók 4,5-

5,5 százalékát érinti. Tőlünk nyugatabbra vagy például az Amerikai Egyesült Államokban 

sokkal többen választják ezt az atipikus foglalkoztatási formát. Finnországban és Dániában 

például a munkaképes lakosság 15-17 százaléka nem vagy nem folyamatosan a munkahelyén 

végzi a feladatait. 

 

Itthon több tényező már adott ahhoz, hogy egyre többen dolgozhassanak távmunkában. 

Például az infrastruktúra, hiszen a legtöbb családban megszokott kellék lett a számítógép, és 

nő az internet-előfizetések száma is. „A technikai feltételek nagyrészt adottak, de szükség van 

szemléletváltásra is” – hangsúlyozta Simon Gábor. Hozzátette, hogy az oktatást is a kimenet 

oldaláról kell megközelíteni, azaz azt kell figyelembe venni, mit kér a munkaerőpiac. Emellett 

a távmunka elterjedéséhez arra is szükség van, hogy a vállalkozások változtassanak 

munkaszervezési módszereiken, illetve hogy mind a munkaadói, mind a munkavállalói oldal 

képzést kapjon az IT-eszközök használatáról, az adatbiztonságról vagy éppen az új típusú 

munkavégzésről. Ez utóbbihoz tartozik többek között a vezetők hozzáállása is: a nem helyhez 

kötötten dolgozók időbeosztását nem lehet felügyelni. Ezért itt inkább projektmenedzseri, 

szakmai vezetői képességekre van szüksége a főnöknek és persze arra, hogy maximálisan 

megbízhasson a dolgozókban. A nem helyhez kötött foglalkoztatás elterjedéséhez azonban 

különféle támogatásokra is szükség van: a vállalkozások számára várhatóan 2007 

februárjában lesznek elérhetők az uniós pályázatok, de a Magyar Távmunka Szövetségnél is 

lehet majd pályázni például szakértői tanácsadásra. Egyúttal ki fognak dolgozni egy a Start 

rendszerhez hasonló kedvezményrendszert a távmunkát alkalmazó közösségek számára. 

 

Védett információk 

 

A távmunka kategóriájába sok minden belefér: a közhiedelemmel ellentétben nem csak 

fogyatékosok vagy megváltozott munkaképességűek végezhetik. Az IT-biztonság 

szempontjából már az is távmunka, amikor a vezető külföldön van, de szeretné megnézni a 

leveleit, vagy akár a cég aktuális pénzügyi jelentését szeretné átolvasni. Márpedig ez a 

kommunikáció a világhálón keresztül zajlik, ami nem nevezhető biztonságos közegnek, 

különösen akkor, ha valaki közösségi helyről, például netkávézóból akar dolgozni. Ez az 

egyik ok, amiért a munkaadók tartanak a távmunkától: nem biztosak abban, hogy elég 

biztonságosan tudnak így kommunikálni. 

Korábban a behatolások ellen a tűzfal jelentett megoldást, ez azonban feltételezte, hogy 

minden dolgozó az irodában ül. Ha azonban van, aki otthonról vagy egy kávézó sokak által 

használt gépéről szeretne dolgozni, szükség van a folyamatos kontrollra: kit szabad 

„beengedni” a rendszerbe és kit nem. 

 

„A felhasználó nem informatikus: ő dolgozni szeretne, anélkül, hogy azzal foglalkozna, hol 

van, milyen gép előtt ül és azon milyen alkalmazások futnak” – mondta Edelényi András, a 



HIS technikai igazgatója. Ráadásul egy alkalommal sokféle rendszert kell elérni, a 

levelezéstől akár a pénzügyi jelentésekig, egy idő után pedig fárasztóvá válik folyamatosan 

felhasználói neveket és jelszavakat írogatni. Az IT-biztonsággal foglalkozó cégek ezért 

kínálnak például olyan védelmi rendszert, amikor egy böngésző segítségével, de mégis 

biztonságosan érhetők el a szükséges alkalmazások. Ehhez elég egy jelszó, de ha ennél is 

nagyobb biztonságra van szükség, úgynevezett tokenekkel egyszer használatos kódokat is 

lehet generálni. 
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MTV – Híradó 

 

Klórmérgezés egy pécsi uszodában - edzés után többen rosszul lettek 

 

Tizenhatan lettek rosszul klórmérgezés miatt egy pécsi uszodában. Az eset még kedden este, 

edzés közben történt. Négy fiatal paralimpikon úszó kórházba került. Köztük Jakabos 

Zsuzsanna, aki jelenleg az Európa-bajnokságra készül. Mind a négyüket az intenzív osztályon 

kezelték. Nem volt súlyos a mérgezésük, ezért ketten már hazamehettek. Az új pécsi uszodát 

októberben adták át, a víztisztító berendezése romolhatott el. Most lezárták.  

 

A Nevelési Központ uszodájában kedden este edzés volt. Miután befejezték, a sportolók 

fulladni kezdtek és rosszul lettek. A megengedettnél több klórgáz került a levegőbe, 

valószínűleg műszaki hiba maitt. Ezt lélegezhették be az úszók. 

 

A gépészeti berendezések egyike, egy bizonyos PH-szűrő berendezés meghibásodása 

okozhatta azt, hogy a klór magasabb, 0,6-os klórértéket mutatott a 0,1-0,3-as klórérték helyett. 

 

Négy versenyző kórházba került. Az úszóklub vezetője szerint a kiesés nagy gond. Jakabos 

Zsuzsanna olimpikon az EB-re készül, két paralimpikon lány Dél-Afrikába megy 

világversenyre. 

 

Ez a malőr, ez az üzemzavar most nekünk nagyon rosszkor jött, mert világversenyre 

készülnek a gyerekek - mondta a Híradónak a klubevezető. 

 

Két úszó azóta már otthon van, ketten ma és holnap mennek haza. Valószínűleg nem csak a 

sportolók lélegezték be a gázt, de az uszoda vendégei közül nem került kórházba senki. 


