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Metro 

 

A fogyatékkal élők jogairól fogadott el egyezményt az ENSZ Közgyűlése 

 

A fogyatékkal élő mintegy 650 millió ember jogainak védelméről fogadott el egyezményt 

szerdán az ENSZ Közgyűlése. Ez a XXI. század első jelentősebb emberi jogi egyezménye. 

Rendelkezéseit az ENSZ 192 tagországa ratifikálhatja és ültetheti át a gyakorlatba, de 

hatályba lépéséhez az is elegendő, ha 20 ország megerősíti. 

 

Az egyezményről szóló előzetes megállapodás a Közgyűlés egyik bizottságának négyéves 

előkészítő munkája nyomán született meg augusztus 25-én. Az emberi jogok védői azt 

remélik az egyezmény létrejöttétől, hogy többé nem szorulnak a társadalom perifériájára a 

fogyatékkal élők.  

A mintegy 50 fejezetből álló dokumentum tervezetének megalkotásában 

kormányküldöttségek, számos ország jogvédő szervezetei, valamint az érintettek által 

létrehozott szervezetek vettek részt. A rendelkezések olyan intézkedéseket követelnek meg az 

egyezményhez csatlakozó országoktól, amelyek fokozatosan megkönnyítik a hátrányos 

helyzetűek részvételét a közlekedésben, az oktatásban, a munkában, illetve a 

kikapcsolódásban. 

 

Jövőre lehet aláírni és ratifikálni 

 

Az egyezményt ratifikáló országok olyan törvények és intézkedések életbe léptetését 

vállalják, amelyek a fogyatékkal élőket hátrányosan érintő jogszabályok, rendelkezések és 

gyakorlatok megszüntetését célozzák. Jelenleg csak 45 ország törvényi szabályozásában 

tesznek említést erről a rétegről.  

A szóban forgó egyezményt 2007. március 30-tól lehet aláírni és ratifikálni. A dokumentum 

hatályba lépését követően a ratifikáló országok rendszeres jelentéseket küldenek az 

egyezményben vállalt kötelezettségeik végrehajtásáról a független szakértőkből álló 

bizottságnak.  

 

Felfogás- és magatartásváltozás 

 

A dokumentum kísérőszövege szerint az egyezmény felfogás- és magatartásváltozást jelez, 

nevezetesen azt, hogy a nemzetközi közösség immár nemcsak a szociális gondoskodás 

kérdésének tartja a fogyatékkal élők helyzetét, hanem fontos emberi jogi kérdésnek is. A 650 

millió fogyatékos közül 400 millió a fejlődő országokban él, gyakran emberhez méltatlan 

körülmények között.  

A világszervezet már 1993-ban is fogadott el szabályokat a fogyatékkal élők integrálásának 

javítására nézve, de azok nem voltak jogi értelemben kötelezőek. 
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Békés Megyei Hírlap 

 

Távmunkával kívül jóval tágasabb 

 

Miközben országosan emelkedett a távmunkások száma, addig Békés megyében továbbra sem 

gyakori ez a fajta munkavégzés. 

Magyarországon, így Békés megyében sem készült eddig hivatalos felmérés a távmunkások 

számáról, a becslések szerint mintegy négy százalékra tehető az így foglalkoztatottak aránya. 

A távmunka iránt elsősorban a munkavállalói oldalon fokozott az érdeklődés, de már a 

nagyobb cégek is kezdik felismerni annak gazdasági előnyeit. 

Nyári Attila, az egyik békéscsabai reklámügynökség vezetője elmondta, hogy vállalkozásuk 

két oldalról, mint kivitelező, és mint foglalkoztató is érdekelt a távmunkában. A cégvezető 

kifejtette, a távmunka előnye, hogy komoly megtakarítások érhetők el segítségével. 

- Irodát csak a szükséges adminisztrációra és ügyfélkapcsolati tevékenységre kell 

fenntartanunk. Dolgozóink ezáltal a számukra legideálisabb környezetben végezhetik 

munkájukat. 

Hasonlóan vélekedett ez internetes honlapkészítéssel foglalkozó Békés megyei szakember. 

Sokéves tapasztalatai szerint az, hogy otthonában dolgozhat, jelentős könnyebbséget jelent a 

számára. 

- Arra viszont nagyon figyelni kell, hogy egy előre kialakított időbeosztás szerint haladjunk, 

így ugyanis nem kényelmesedünk el – jelentette ki. 

Békésben elsősorban a régiós átszervezések következtében emelkedhet jelentősebben a 

távmunkások száma. 
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Munkahely a nappaliban 

 

A távmunka lehet az egyik megoldás a foglalkoztatási problémákra – állítják munkaerő-piaci 

szakemberek. A munkaadók többsége azonban ódzkodik ettől. 

Az utóbbi négy évben a távmunkások száma a duplájára, negyvenezerről nyolcvanezerre nőtt. 

Ehhez nagyban hozzájárult, hogy egy távmunkában dolgozó alkalmazotton a foglalkoztatási 

költségek 30-50 százalékát is meg lehet spórolni – hangsúlyozta Simon Gábor, az Országos 

Távmunka Tanács elnöke. Nem kell fizetni irodabérletet, és az eszközhasználattal járó 

kiadások is minimálisak, ezért a távmunka a foglalkoztatás-bővítés legolcsóbb formája – 

ecsetelte. A leggyakoribb távmunkában végezhető feladatok közé tartozik a programozói, 

adatrögzítői, könyvelői, grafikusi, újságírói, operátori, szoftverfejlesztői és ügyfélszolgálati 

tevékenység. 

Az állam évente egymilliárd forint értékben támogatja pályázatokkal távmunkahelyek 

létrehozását. Az elterjesztéshez azonban arra is szükség van, hogy a cégek rájöjjenek: nem az 

a fő, hogy a dolgozó kitöltse munkaidejét, hanem az, hogy elvégezze a dolgát. 

Ettől a szemlélettől azonban sok munkaadó még idegenkedik. Úgy gondolkodnak, kevésbé 

hatékony az az alkalmazott, akit nem lehet ellenőrizni. Ilyen sajátos megoldás például az a 

magyar informatikusok által kidolgozott szoftver, amellyel dokumentálható az otthoni 

munkások által bonyolított adatforgalom. „A hiváselemző program iránt főként a bizalmatlan 

főnökök érdeklődnek - mondta Kárpáti György, a fejlesztő Implenor vezetője – A munkaadók 

egyszerre szeretnének spórolni a költségeken, illetve rajta tartani a szemüket a 

távmunkásokon.” 

Az üzleti titok védelme is óvatosságra inti a munkaadókat. Drexler István ingatlanforgalmazó 

például elmondta: ügyfeleik adatbázisát nem adhatja ki bárkinek. „A távmunkás a címek és 



elérhetőségek birtokában könnyen saját zsebre is dolgozhat – mondta. – Ezért nálunk ez 

bizalmi munkakör. Egyelőre csak egy alkalmazottunkat foglalkoztatjuk távmunkában.” 

Egy számítástechnikai cégnél viszont bevált az új módszer. Szabó Márta, a Humansoft HR-

vezetője elmondta: tavaly október óta huszonkét alkalmazottuk otthonról dolgozik, és roppant 

kedvezőek a tapasztalataik. „Rendszer- és szervizmérnökök, valamint különböző szintű 

vezetők látják el távmunkában feladataikat, s valamennyien sokkal elégedettebbek a 

rugalmasabb munkaszervezéssel - jelentette ki. – Nekünk is megéri, hisz a költségeink 

csökkentek, s ha bővülünk, nem kell új irodákat bérelni.” 
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Orientpress 

 

SOTE: Magyarország egyik legnagyobb Diákcentruma 

 

A Nagyvárad téri toronyépület lábazatának beépítésével karácsonytól 630 négyzetméteres 

területen, 100 darab számítógép várja majd a hallgatókat az akadálymentesített épületben.  

 

A rekonstrukció első részében a torony alatti lábazat beépítésével nyert, mintegy 2x 330 

négyzetméteres bruttó alapterület kiépítésével valósították meg a Diákcentrum és a Hallgatói 

Önkormányzat által használt új közösségi teret, illetve a szükséges irodahelyiségek 

kialakítását. A hallgatói létszám növekedésével korábban használt terület szűkössége 

indokolta az átalakítást. Az épület földszintjén további 3 db új informatikai terem létesült a 

megnövekedett informatikai oktatás kiszolgálására, valamint akadálymentesítették a bejáratot, 

valamint a vizesblokkot, amely mozgássérültek számára is használható vált. Ebben a fázisban 

903 négyzetmétert érintett az átalakítása 

 

A rekonstrukió második fázisában a „lepényépület” tantermeit, valamint a zsibongó területét 

újították fel, új, korszerű gépészeti, és elektromos hálózat kiépítésével, valamint a vizesblokk 

megújításával. A program keretében beszerzett új eszközök között található: 62 db 

számítógép, 4 db digitális videomikroszkóp, létesítménygazdálkodást szolgáló szoftver, 32 db 

kivetítő projektor, 35 db vetítővászon. A második szakaszban 3 130 négyzetméter újult meg. 
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RTLKlub Online 

 

Éremeső a paralimpikon úszóbajnokságon 

 

Dél-Afrikában nagy dicsőséget szereztek Magyarországnak, mégis keveset lehet hallani róluk. 

Pedig a teljesítmény az ő esetükben még nagyobb, mint az egészséges társaiknál. Nekik 

először saját akadályukkal kell lélekben megküzdeniük, aztán jöhetnek a versenytársak. 

 

Sors Tamás, az idei világbajnokság talán legnagyobb meglepetése. Még nincs 15 éves, és 

ezelőtt még nem indult világversenyen. Ennek ellenére 100 méter pillangón a világbajnokság 

legfiatalabb indulójaként, 3. helyen ért célba. 

 

Tarján Judit egy klórmérgezés után tüdőkapacitása 44 %-ra esett vissza, de még így is 7. lett a 

világbajnokságon. De talán épp kitartása miatt választotta őt egy bank reklámfilmjének 

főszereplőjéül. 



 

„Az jár az agyamban, hogy minél több embert legyőzzek és minél job eredményt ússzak, 

hiszen az időeredmény számít, én pedig mindig szeretnék lefaragni- akár 100-adokat is és ha 

akár csak 1 századot is javítok, annak már nagyon örülök” – mondta Tarján Judit. 


