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Békés Megyei Hírlap 

 

Akadálymentesítés 

 

Tízmillió forintra pályázik a kétsopronyi nyugdíjasklub, akadálymentesítési programja 

kivitelezéséhez. A klub a Békéscsabai kistérség fenntartásában működő egységes Szociális 

Intézmény része. 

 

_________________________________________________ 

 

Megdupláznák a távmunkások számát 

 

„Az uniós forrásokból megvalósuló foglalkoztatási programokban a távmunka kiemelten 

fontos szerepet kap” – hangsúlyozta sajtótájékoztatóján Lamperth Mónika szociális és 

munkaügyi miniszter. A szociális tárca a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 

két munkaerő-piaci program indítását tervezi, amely részben a távmunka elterjedését is 

ösztönzi. 

2007 őszén indul a gyesről, gyedről visszatérők, az alacsony iskolai végzettségűek, a 

pályakezdők és az 50 éven felüliek elhelyezkedését segítő program, amelyre 2009 végéig 26 

milliárd forintot fordítanak. Ennek keretében 20 ezer ember juthat munkához. 2008. elején 

indul a megváltozott munkaképességű emberek elhelyezkedését segítő program. A 16 milliárd 

forintos keretből 10 ezer megváltozott munkaképességű kaphat lehetőséget. Új szolgáltatást 

alakítanak ki az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján: itt tanácsokkal segítik a 

vállalkozásokat. 

Simon Gábor, a Távmunka Tanács elnöke elmondta, hogy az utóbbi négy évben meghirdetett 

távmunka-pályázatok eredményeként 3048 új távmunkahely jött létre. Mégis ma 

Magyarországon csupán 140-150 ezren dolgoznak távmunkában, ez az összes 

munkavállalónak csupán a négy százaléka. Az európai uniós átlag 13 százalék. 

 

_________________________________________________ 

 

Kreatív 

 

Másokról másképp. A mások nem kívánatosak? 

 

Mindenki más, csak nézőpont kérdése. A másság, úgy tűnik, mégsem szalonképes. Közöny, 

álszemérem vagy éretlenség szorítja ki a többségtől különbözőket a médiából? Vajon mikor 

köszönt be a kommunikációs akadálymentesítés? 

 

Fehér asztal mellett, pulpitusról szólva mindenki felsorakozik az „esélyegyenlőség ügye” 

mögött. A mindennapokban azonban mindez másképp van. Néha akad ugyan egy kis pénz 

egy-egy „tudatformáló” kampányra, ám hatásuk csak az alkotók szerint látványos, vagy 

egyáltalán mérhető. Az „üdvösséghez” pedig ennyi nem elég.  Bár tudjuk, hogy nem a reklám 



a leghatékonyabb tudatmódosító eszköz, és a probléma megoldása nem is a reklámszakma fő 

feladata, azért a tiszta lelkiismerethez ennél jóval több szükséges. 

Nem ostorozni, nem prédikálni, nem odamondogatni vagy köldöknézően moralizálni kell, 

hanem mindenekelőtt: beszélni. Erről szól két kreatív, Geszti Péter és Novák Péter – akik az 

Arc-tól a Strucc-ig már vitathatatlanul tettek egyet s mást ezen a téren – és a közönség pozitív 

példákat kereső párbeszéde. 

 

Bővebben a XV. Országos Reklámkonferencián, 2007. szeptember 25-26-án. 

Jelentkezni lehet: www.reklamkonferencia.hu 

 

_________________________________________________ 

 

[origo] 

 

Internetről tanulható a távmunkás karrier 

 

Már az internetről is elérhető az a tanulmánykötet, amely mind a munkavállalóknak, mind a 

munkáltatóknak segítséget nyújt a távmunka világában való eligazodásban. A munkaügyi 

minisztérium célja, hogy a mostani négy százalékról 2013 elérje az EU-átlagát a távmunkában 

dolgozók aránya - hangzott el a tárca sajtótájékoztatóján. 

 

A Tanulmányok a távmunkáról 2006 címet kötet a bmik.hu oldalról és a 

tavmunkatanacs.bmik.hu oldalról tölthető le. A több mint hatszáz oldalas kézikönyvben a 

hazai és nemzetközi kutatások tapasztalatai kaptak helyet. 

 

A honlapok gyakorlati tanácsokkal is ellátják az érdeklődőket. Az olvasók egy nyolc 

modulból álló ismeretanyag segítségével betekintést nyerhetnek például a távmunkával 

kapcsolatos adószabályokba, de az otthoni iroda ergonómiailag megfelelő kialakítását is 

elsajátíthatják. 

 

A hazai dolgozók négy százaléka távmunkás 

 

Hazánkban a munkavállalók mintegy 4 százaléka dolgozik távmunkában, az EU-ban ez az 

arány 13 százalék. Mint megtudtuk, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium célja, hogy 

Magyarország 2013-ig elérje az EU-átlagot. Ennek érdekében különböző programokkal 

próbálják elősegíteni az atipikus foglalkoztatási forma elterjedését. Lamperth Mónika 

szociális és munkaügyi miniszter elmondta: két jelentős munkaerőpiaci program indítását 

tervezik a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében. 

 

2007 őszén indul a gyesről/gyedről visszatérők, az alacsony iskolai végzettségűek, a 

pályakezdők és az 50 éven felüliek elhelyezkedését segítő munkaerőpiaci program, amelyre 

2009 végéig 26 milliárd forintot fordítanak. Ez a tervek szerint mintegy 20 ezer ember 

elhelyezkedését segíti majd. 2008 elején a megváltozott munkaképességű emberek 

elhelyezkedését segítő program indul, ennek keretében közel 10 ezer megváltozott 

munkaképességű embernek nyújtanak majd foglalkozási lehetőséget. Erre a programra 16 

milliárd forintot fordítanak majd. 


