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Más szemmel: Torz-ó-men 

 

Egy különleges előadás részesei lehettek azok, akik november 16-án este megtekintették 

Józsa Zoltán fotóművész és Novák Valentin író Torz-ó-men című rendhagyó estjét. A műsor 

középpontjában a mozgássérült anatómia állt. Ennek megjelenítésére a vizuális és a verbális 

kifejezésmódot ötvözte a két művész.  

Józsa Zoltán digitális gépével járja Budapestet, helyszíneket, „tereket”, struktúrákat keresve. 

Ugyanakkor aktokat is fotóz – ebből a lelet-együttesből szerkeszt képkompozíciókat. A képek 

középpontjában a „töredékes” korpusz, a felvállalt mozgássérült anatómia áll, mint a 

hétköznapitól eltérően megtapasztalt „élet”. 

Ezekből a képeiből állított össze egy gyűjteményt, amelyek dia szerűen követik egymást, 

miközben Novák Valentin mozgássérültek világában játszódó novelláiból hallhatók részletek. 

Az így elkészült CD, amelyet egyfajta „hangos könyvként” aposztrofáltak szerzői, a Torz-ó-

men címet kapta.  

A CD bemutatójára az Ability Club Tematikus estjeinek keretében került sor a Kuplung 

koncertteremben. 

 

A műsort beszélgetés követte, amelynek résztvevői a szerzők, Józsa Zoltán, Novák Valentin, 

valamint Klement Zoltán képzőművész és Nagy Géza, az Ability Park vezetője voltak. A 

beszélgetést Baksa Attila Ability Park tagja moderálta. 

Mint elhangzott, a két szerző is egy hasonló, az Ability Park által rendezett tematikus napon 

ismerkedett meg egymással. Ezt követően született meg a két művészeti formát vegyítő 

előadás ötlete.  

Józsa Zoltán munkásságát méltatva Nagy Géza elmondta, bár fizikai korlátai miatt nem tud 

festeni, ma is festőként gondolkodik. Saját történetét hagyományos, klasszikus eszközökkel 

egy fokkal elemeli és műalkotásként tárja elénk – tette hozzá.  

Annak kapcsán, hogy Józsa Zoltán fényképeit a számítógép segítségével alakítja, Nagy Géza 

kiemelte, a technika által demokratizálva lettek a művészi módszerek, hiszen kibővítette a 

hozzáférés lehetőségeit. Minden technika megtalálja a maga művészeti felhasználhatóságának 

lehetőségét - mondta. 

Novák Valentin mozgássérültekről szóló írásainak hátterében a Mozgássérültek Állami 

Intézetében töltött közel két év nevelőtanári élményei állnak. Az író azt vallja, ahhoz, hogy 

hitelesen ragadjon meg valaki egy-egy témát, nem elég a beleélés, közvetlen tapasztalatra van 

szükség. Míg a társadalom zömének elsőre csak a sajnálat vagy a viszolygás jut eszébe, ha 

mozgássérültet lát, és meg sem fordul a fejében, hogy beszélgetni is lehet velük, addig azok 

számára, aki huzamosabb időt töltenek el a társaságukban, megváltozik minden. Csak lélek 

kell hozzá – véli. 

 

Mint többször hangsúlyozta, ezekben a szövegekben nem apropó a mozgássérültség, hanem 

róluk szólnak az írások. Az író nemcsak a maga érzéseit fejtem ki, hanem a szócsövük 

szeretne lenni. 



Mint Novák Valentin elmondta, érdekes feladat volt a már korábban is létező novelláinak a 

képekhez való válogatása, amely hol tudatos, hol kevésbé tudatos választás eredménye volt.  

 

Mi az Ability Park? 

 

Olyan vidámpark, ahol hullámvasút, elvarázsolt kastély helyett kerekesszékes labirintuson, 

sötét termekből álló vaklabirintusban tehetik próbára képességeiket, bizonyíthatják 

bátorságukat a látogatók. Egyéb logikai és ügyességi játékok találhatóak még a parkban, mind 

a fogyatékos személyek életével kapcsolatban. Céljuk, hogy a Parkban szerzett személyes 

tapasztalatok hatására a látogatókban a fogyatékos személyekkel szemben érzett sajnálatot, 

közömbösséget, idegenkedést felváltsa az együttérzés és a megbecsülés. 

Az Ability Parkban a látogató is egy időre hátrányos helyzetben lévő embertársai 

élethelyzeteit tapasztalhatja meg. Egyszerre érezheti a kiszolgáltatottság, a tehetetlenség 

érzését és azt a kellemes érzést, hogy mégis úrrá tud lenni az akadályok felett. Komoly 

kihívásokkal kell szembenéznie, miként a szervezőknek kellett 2003-ban mikor egy ötlet 

nyomán elkezdték megvalósítani a parkot. A látogató olyan élményben részesül, amivel a 

hétköznapok során valószínűleg soha nem találkozik. 

Az Ability Park megvalósítását 2002-ben kezdték el. Számos rendezvényen: Sportsziget, 

Szigetfesztivál, Játszótér vett részt, hat hétig volt látogatható a Millenáris Parkban és közel 

100 ezer emberhez jutott el. Jelenleg állandó helyszínt keresnek, ami egész évben látogatható. 

Hosszútávú tervük, a tervezett Budapesti Ability Park mellett, vidéki városokban is létrehozni 

további parkokat. 
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Munkaviszony lesz az otthon ápolás 

 

A kormány elképzelései szerint a tartósan gondozásra szoruló családtagok - fogyatékossággal 

élő, tartósan beteg gyerekek, magatehetetlen, idős betegek - otthoni ápolását ellátók munkáját 

munkaviszonyként ismernék el. 

 

A lap megkereste a szaktárcát, ahol elmondták: az elképzelés szerint az otthon ápolást 

úgynevezett "atipikus foglalkoztatásnak" minősítenék, és munkaviszonyban töltött időnek 

számítana. Ám mivel a konstrukcióban nincs munkaadó, az ápolási díj mellé nem társul majd 

szabadság és táppénz. A munkáért járó ápolói díj összegét viszont megemelnék.  

Jelenleg az ápolást ellátó nagykorú ápolási díjat igényelhet, amennyiben arra vállalkozik, 

hogy állandó és tartós gondozásra szoruló, illetve súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 

év alatti hozzátartozóját ápolja "főállásban". A munka törvénykönyve arra ad lehetőséget, 

hogy ilyen esetben az ápolást végző munkahelyén legfeljebb kétéves, fizetés nélküli 

szabadságot igényeljen. A családtagokat megillető ápolási díj összege nem lehet kevesebb, 

mint az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. Ez ma 25800 forint. (Az, aki fokozott 

ápolásra szorulót lát el, ennél nagyobb összeget, 33450 forintot kaphat.) 

 

_________________________________________________ 

 

Terminal 

 

Miért fontos a távmunka? 



 

2006. november 15-én tartotta „Okos Gazdálkodás Humán erőforrásokkal – a távmunka 

vállalkozói szemmel” elnevezésű Országos Konferenciáját a Magyar Távmunka Szövetség. 

 

Okos gazdálkodás 

 

2006. november 15-én tartotta „Okos Gazdálkodás Humán erőforrásokkal – a távmunka 

vállalkozói szemmel” elnevezésű Országos Konferenciáját a Magyar Távmunka Szövetség. A 

rendezvényen meghívottként megjelent Simon Gábor a Távmunka Tanács elnöke, Dr. Bihary 

Pál a Budapest Munkaerőpiaci Intervenciós Központ igazgatója, valamint több minisztérium, 

vállalat, és civil szervezet vezető tisztségviselői. 

 

Megkülönböztetett érdeklődés kísérte figyelemmel a Magyar Távmunka Szövetség Országos 

konferenciájának előkészületeit. A konferencia férőhelyei már napokkal a jelentkezési 

határidő előtt elkeltek. 

 

A konferenciát Dr. Horváth Elek, a Magyar Távmunka Szövetség elnöke nyitotta meg, aki 

hangsúlyozta a Távmunka Szövetség civil értékeit, valamint felhívta a figyelmet arra, hogy a 

távmunka alkalmazása akkor válhat széleskörűvé, ha a távmunka alkalmazása a gazdaság 

szereplőinek széles köre számára elfogadottá válik. Ezt a folyamatot konzultációk, 

együttműködési megállapodások segíthetik, valamint fontos az ismeretek átadása, és az 

ismeretek oktatása is. 

 

Az elnöki megnyitót követően Simon Gábor tartott előadást a távmunka jelentőségéről, és a 

távmunka fejlesztésével kapcsolatos állami célokról. Simon Gábor elmondta, hogy a 

következő években az állam EU forrásokból, például az EMEROP program keretében fogja 

támogatni a távmunkát. Az egyes intézkedések pontos kidolgozása folyamatban van. 

 

Első online interjú 

 

Simon Gábor előadását követően Gelencsér Andrással, az észtországi illetőségű 

Cvcentrum.hu nemzetközi álláskereső portál portáligazgatójával készített online videointerjút 

Déri Tamás. Magyarországon a Távmunka Szövetség alkalmazott elsőként olyan technikai 

megoldás, amely élt az online interjú lehetőségével. Budapest és Észtország között a video 

kapcsolat jól működött. Az interjúból kiderült, hogy az észt munkaerőpiac hasonló gondokkal 

küzd, mint a magyar munkaerőpiac. Az álláskeresés online formája azonban igen népszerű. A 

portálon keresztül sokan meg tudják maguknak találni a megfelelő munkahelyet. 

 

A szolgáltatások között újdonság volt a Nationgate online tolmács szolgáltatása. Az internetes 

eszköz tolmács-szolgáltatást biztosít bármilyen nyelvről, bármilyen nyelvre. A megoldás 

kifejezetten költségkímélő, hiszen a tolmácsot kizárólag a tolmácsolás időtartamára kell 

megfizetni, az utaztatás, szállás, étkezés költségeit megtakaríthatják a felhasználók. Az 

igényeket 72 órával az esedékesség időpontja előtt kell jelezni. A szoftver további verziói már 

konferencia, illetve video tolmács-szolgáltatásokat is tudnak majd biztosítani a tervek szerint. 

 

A távmunka eszközei 

 

Az Avaya Magyarország Kft. Az IP telefónia eszközeit mutatta be a helyszínen jelenlévő 150 

érdeklődőnek. 

 



Az Innocenter Kht. képviseletében Péterné Czakó Ildikó tartott igen érdekes, és egyedülállóan 

színvonalas előadást a Tessedik Sámuel Digitális Iskolahálózat működéséről.  

 

A távmunkát segítő megoldásokat, alkalmazásokat mutattak be a Telindus Belgacom ITC, a 

HIS IT-Security Kft.; a Hewlett-Packard Magyarország Kft.; és a T-Mobile előadói. A 

prezentációk mindegyike rámutatott arra, hogy a távmunka alkalmazásához már az átlagos 

felhasználó számára is minden eszköz, és szolgáltatás elérhető áron hozzáférhető. 

 

A PricewaterhouseCoopers Kft. részéről Forgács Tamás tartott előadást a távmunka 

bevezetésének lépéseiről, az Implementáció folyamatáról. Déri Tamás a Magyar Távmunka 

Szövetség elnökségi tagja, a karriertervezes.hu portál munkatársa az atipikus munkavégzéssel 

kapcsolatos jogszabályi előírásokkal ismertette meg a hallgatóságot. Kádár Miklós a Netgrál 

Kft. képviseletében a munkaerő kiválasztásának logikus folyamatát mutatta be. Kádár Miklós 

felhívta a figyelmet a munkaerő-szervezés fontosságára. Hangsúlyozta: hatalmas mennyiségű 

idő, energia és pénz takarítható meg csupán odafigyeléssel, és gondossággal. Elmondta, alig 

van ma Magyarországon olyan cég, akinek a munkatársai fel tudnának legalább öt olyan 

dolgot sorolni, amellyel az őket alkalmazó cég foglalkozik. 

 

Szükség van az atipikus foglalkoztatásra 

 

A Magyar Távmunka Szövetség a rendezvény szünetében sajtótájékoztatót tartott. A jelenlévő 

újságírók előtt Dr. Horváth Elek a Magyar Távmunka Szövetség elnöke hangsúlyozta a 

szervezet jelentőségét. Hangsúlyozta: szükség van az atipikus foglalkoztatás, azon belül is a 

távmunka végzés fogalmainak egységes értelmezésére, etikai normák megteremtésére, a 

gyakorlati tapasztalatok elérhetővé tételére, érdeklődők szakszerű támogatására. A 

vállalkozásoknak, az intézményeknek segítséget kell nyújtani a távmunka meglevő szerezeti 

keretbe történő integrálásában, olyan megoldásokat és gyakorlati tapasztalatokat kell 

elérhetővé tenni, amelyek nagyban segítik a távmunka munkaszervezési mód költséghatékony 

alkalmazását, valamint az ICT eszközökkel történő adatcserét, adatfeldolgozást és 

kommunikációt.  

 

Dr. Horváth Elek felhívta a figyelmet a távmunka vidékfejlesztésben és vidéki 

foglalkoztatásban várható kiemelt szerepére, valamint a nemzetközi távmunka révén történő 

munkahelyteremtésre is. A nemzetközi tapasztalatok és hazai várakozások egyaránt a 

távmunka nagyobb arányú elterjedését prognosztizálják, amelyeket segíthet az Új 

Magyarország Program hamarosan megjelenő humánerőforrás-, gazdaság és vidékfejlesztést 

támogató pályázatai. 

 

Távmunka-füzet 

 

Forgács Tamás a Magyar Távmunka Szövetség szakmai alelnöke a sajtótájékoztatón 

bemutatta a Szövetség most megjelent információs füzetét. Ez a füzet tömören, lényegre 

törően mutatja be távmunka alapfogalmait és kritikus pontjait, információt nyújt a távmunka 

előnyeiről, hátrányairól, bevezetésének folyamatáról, a felmerülő költségekről, és a lehetséges 

megtakarításáról. 

 

Forgács Tamás beszámolt arról, hogy befejeződött az ország első kistérségi távmunka 

stratégiájának kidolgozása, amelyet egy ROP projekt keretében a Szövetség támogatásával a 

Nagykátai Kistérség készített el. Kiemelte továbbá, hogy a Szövetség részvételével Örkény 

községben megkezdődött egy Távmunka Ház kialakítása, amely mintaprojekt kíván lenni a 



vidéki foglalkoztatást elősegítő távmunka gyakorlati alkalmazásra. Megemlítette továbbá, 

hogy a projektek mellett együttműködés indult a Csikszeredai Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetemmel is egy távmunka ház megvalósítására. 

 

Forgács bejelentette, hogy hamarosan megújul a Magyar Távmunka Szövetség honlapja, 

amely ezentúl portál rendszerben, több információs tartalommal, és interaktív 

szolgáltatásokkal áll majd az érdeklődők szolgálatába. Forgács Tamás végül megemlítette, 

hogy a Magyar Távmunka Szövetség széleskörű felmérést kezdett a munkaadók körében, a 

munkaadók távmunkával kapcsolatos ismereteinek és igényeinek elemzésére. A kérdőívek 

értékelését a Szövetség a honlapján teszi majd közzé. 

 

Pályázati felhívás 

 

Ezt követően Déri Tamás röviden ismertette a Magyar Távmunka Szövetség hamarosan 

megjelenő pályázati felhívását. A pályázatot az ICT eszközök használatával rugalmasan, 

távoli helyről történő, - atipikus -, munkavégzés fejlesztésének ösztönzésére, a távmunka, és a 

telekooperáció népszerűsítésére, a nem tipikus munkahelyek kialakításával kapcsolatos 

ismeretek terjesztésére, a családbarát munkahelyek kialakításának ösztönzésére, valamint a 

munkavégzés hatékonyságának növelésének céljából hirdeti meg stratégiai partnereivel együtt 

a Magyar Távmunka Szövetség. A pályázattal kapcsolatos részleteket a Szövetség weboldalán 

teszik közzé. 

 

A rendezvényről a TvNet Kft. egész napos internetes közvetítést adott. A rendezvény ideje 

alatt a Skylightsoft fiatal csapata SMS-fal szolgáltatást biztosított, ahova a nap folyamán 

számos kérdés érkezett. Az érdeklődők leggyakrabban a támogatási lehetőségek felől, illetve a 

munkához jutás esélyéről kérdezték a szakértőket. 


