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[origo] 

 

Kerekes székes cigicsempészt lepleztek le 

 

Ismét csempészcigarettát találtak egy ukrán mozgássérült férfi kerekes székében a barabási 

határállomáson, a járművet lefoglalták. Az illető testvére hasonló módon kísérelt meg 

tavasszal illegális dohányárut Magyarországra hozni. 

 

A mozgáskorlátozott ukrán állampolgár elektromos kerekes székkel érkezett a Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyei átkelőhelyre, és elmondása szerint Debrecenbe tartott - mondta 

Kupecz József pénzügyőr százados, a Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális 

Parancsnokságának szóvivője. 

 

A szolgálatban lévő vámosnak gyanússá vált a kerekes szék, hiszen tavasszal egy hasonlóban 

több mint ezer doboz csempészcigarettát talált. A középkorú külföldi útlevelének ellenőrzése 

során kiderült, hogy a tavasszal lebukott csempész testvére, ezért a pénzügyőr átvizsgálta a 

rokkant járművét. 

A gyanú beigazolódott, ezúttal 700 doboz adójegy nélküli cigaretta került elő az átalakított 

kerekes szék rejtekhelyeiről. A férfi meghallgatásán azt mondta, hogy ő csak "futár", ukrán 

megbízói azt hajtogatták, hogy a vámosok bizonyosan nem fogják megnézni a székét. A több 

mint 300 ezer forint értékű cigarettát lefoglalták, a csempészetre kialakított járművet pedig 

elkobozták a vámosok, s több mint egymillió forint bírságot szabtak ki az elkövetőre. 

A mozgásában korlátozott férfi azóta hazaért, hozzátartozóit értesítették, ők szállították haza. 

 

_________________________________________________ 

 

Napi 

 

Meghosszabbított akadálymentesítés 

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) a közép-dunántúli, az észak-magyarországi, az 

észak-alföldi és a nyugat-dunántúli régióban is meghosszabbította a közszolgáltatások 

akadálymentesítésére vonatkozó pályázati kiírását - jelentette be a hatóság. Az új beadási 

határidő szeptember 14-e. Támogatást kizárólag komplexen kivitelezett, teljeskörűen 

elvégzett, a fogyatékkal élőket segítő átalakítások megvalósítására lehet nyerni. Az 

akadálymentesítésre a helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok, ezek társulása, egyesületek, 

egyházak, alapítványok, közhasznú társaságok, egyéb, jogi személyiségű nonprofit 

szervezetek pályázhatnak, ha az általuk fenntartott intézmény óvoda, alapfokú, középfokú 

iskola vagy szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi alap- és szakellátást, illetve 

önkormányzati ügyfélszolgálati szolgáltatást lát el. A támogatás olyan középületek 

akadálymentesítéséhez igényelhető, amelyen még nem végezték el a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelő átalakításokat, vagy amely részben akadálymentes - azaz például 



az emeletek vagy a WC megközelítése nem -, illetve ahol a fizikai akadálymentesítés már 

megtörtént, de a kommunikációs még nem. 

 

Kimerült források 

Az NFÜ regionális fejlesztési programokat irányító hatósága felfüggesztette a minőség-, 

környezet- és egyéb irányítási rendszerek bevezetése pályázatot (KMOP-2007-1.2.6). Mivel 

az erre az évre rendelkezésre álló források kimerültek, a pályázat szeptember 10-ei hatállyal 

lezárult. A 270 millió forintos keretösszegű pályázat célja a kis- és középvállalkozások 

támogatása volt, különböző - például ISO 9001, ISO 14001 vagy EMAS - irányítási 

rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása révén. Az augusztus második felében 

megjelent kiíráshoz tartozó támogatás mértéke 50 százalékos, összege minimum 400 ezer, 

maximum 1,2 millió forint volt. A következő meghirdetés 2008 első negyedévében várható - 

olvasható az ügynökség honlapján. 
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[origo] 

 

Nehezebb a karrierépítés távmunkásként 

 

A reggeli csúcsforgalom idején egy dugóban szorongva bizonyára sokan választanák a 

távmunkát. Nehezebb azonban karriert építeni, ráadásul a rugalmas munkaidő gyakran 

hétvégi és esti munkát jelent. 

 

Az Egyesült Királyságban a munkaadók 46 százaléka - csaknem háromszor többen, mint egy 

évvel ezelőtt - teszi valamilyen formában lehetővé a távmunkát dolgozói számára. A 

foglalkoztatási formának azonban árnyoldalai is léteznek. Az Orange mobilszolgáltató vállalat 

1400 dolgozója körében készült felmérése alapján a távmunkások nehezebben tudnak 

előrelépni a cég karrierlétráján és ez bizony a fizetésükön is meglátszik. Tíz munkavállalóból 

négy úgy értékelte, a feszes munkatempó miatt otthonról dolgozva sem jut több idő a 

családjára. A megkérdezettek fele számára az is problémás, hogy a rugalmas foglalkoztatás 

gyakran az estéket és a hétvégéket is érintő munkavégzést jelent. Angliában a távmunkások 

közel háromnegyede telefonos ügyfélszolgálatot teljesít, míg Magyarországon jellemzően a 

szellemi munkát végzők - IT-szakemberek, kreatívok, újságírók, könyvelők - dolgoznak 

távmunkában. 


