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FigyelőNet 

 

Dráguló vasúti jegyek, átalakuló kedvezmények 

 

Keddtől átlagosan 17 százalékkal drágulnak a vasúti jegyek, de átalakul a közösségi 

közlekedés kedvezményeinek rendszere is. A korábbinál kedvezőbb feltételek mellett 

utazhatnak a fogyatékosok, némileg rosszabbul járnak a közalkalmazottak, a diákok is 

vesztenek, de kevesebbet, mint azt a kormány korábban tervezte. 

 

 

Nőnek a fogyatékosok kedvezményei 

 

Keddtől a fogyatékosok a helyközi közlekedésben egységesen 90 százalékos jegyvásárlási 

kedvezményt érvényesíthetnek – ami korábban kisebb mértékű volt -, míg a helyi közlekedést 

díjmentesen vehetik igénybe. Újdonság, hogy ezek a kedvezmények a súlyosan fogyatékos 

személyek kísérőire is kiterjednek. A súlyosan fogyatékosok számára egyúttal 90 százalékos 

bérletkedvezményt is bevezet a tárca, ami korábban szintén nem volt. 

 

A május 1-jétől életbe lépő kedvezményrendszer a nyugdíjasok, valamint a 65 éven felüli 

személyek számára változatlan lehetőségeket biztosít. A 65 éven felülieket továbbra is 

ingyenesség illeti meg. 

 

Limitálják viszont a költségvetési intézményeknél dolgozók eddigi 50 százalékos 

kedvezményét, amit ezentúl évente 12 alkalommal vehetnek csak igénybe. Pozitív változás 

viszont, hogy a kedvezménnyel az eddigi kizárólagos vasúti közlekedés mellett, a 

továbbiakban a helyközi autóbusz-közlekedésben és a HÉV-en is ugyanilyen kedvezményben 

részesülnek. 

 

_________________________________________________ 

 

Prim Online 

 

Magyar Távmunka Szövetség - az idén is lesz szakmai műhely 

 

A Magyar Távmunka Szövetség 2007-ben is folytatni kívánja az elmúlt évek "Távmunka 

Szakmai Műhely" elnevezésű szakmai rendezvénysorozatát - közölte a szövetség. 

 

A szervezet közleménye szerint a rendezvénysorozat célja, hogy konkrét példákkal, 

esettanulmányokkal, megoldásokkal mutassa be az érdeklődő vállalkozásoknak a távmunka 

bevezetését és megvalósítását, valamint felhívja a figyelmet az atipikus munkaszervezésben 

rejlő lehetőségekre. 

 



A soron következő szakmai műhely témája a Vállalati alkalmazások és dokumentumok 

biztonságos távoli elérése címet viseli. Az előadás során esettanulmányokon keresztül 

mutatnak be olyan megoldásokat, amelyek a távoli munkavégzéshez szükséges alkalmazások 

és dokumentumok biztonságos és rugalmas elérését teszik lehetővé. 

 

A szakmai műhelyre azon a kis-, közép- és nagyvállalkozások munkatársait várják, akik 

érdeklődnek a rugalmas munkaszervezés, a biztonságos adatkezelés és a hatékonyabb 

költséggazdálkodás e formája iránt. Jelentkezni a www.tavmunka.org weboldalon lehet. 

 

_________________________________________________ 

 

Piac & Profit 

 

Otthonról, de hogyan? 

 

Működő megoldásokat ismertet a Magyar Távmunka Szövetség, a vállalati alkalmazásokról 

ad információt a munkaadóknak egy software-cég vezetője. 

 

Konkrét példákkal, esettanulmányokkal, megoldásokkal akarja bemutatni az érdeklődő 

vállalkozásoknak a távmunka bevezetését és megvalósítását a Magyar Távmunka Szövetség, 

melyhez a távmunka szakmai műhely elnevezésű szakmai rendezvénysorozatot kívánják 

felhasználni. A soron következő szakmai műhely témájának címe: Vállalati alkalmazások és 

dokumentumok biztonságos távoli elérése. Az előadó Edelényi András, a HIS Software Kft. 

munkatársa. Időpontja: 2007. május 10. (csütörtök) 17.00 - 19.00 óráig, helyszín: Budapest, 

Ibis Hotel ( XIII. Budapest, Dózsa György út 65.). Az előadás  esettanulmányokon keresztül 

mutat be olyan megoldásokat, amelyek a távoli munkavégzéshez szükséges alkalmazások és 

dokumentumok biztonságos és rugalmas elérését teszik lehetővé. 

 

A szakmai műhelyre várják azokat a kis-, közép- és nagyvállalkozások munkatársait, akik 

érdeklődnek a rugalmas munkaszervezés, a biztonságos adatkezelés és a hatékonyabb 

költséggazdálkodás e formája iránt. 

http://www.tavmunka.org/
http://piacesprofit.hu/?r=13016

