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Zalai Hírlap 

 

Megoldást jelenthet a távmunka 

 

A jövő héten adják át a Távmunka Szövetség kezdeményezésére, Örkény partnerségével a 

településen létesített távmunkaházat. 

Ha beválik, mintájára a nagy munkanélküliségű területeken autópályák, helyi üzemek építése 

nélkül is sok új munkahely hozható létre. A mintegy 200 négyzetméteres épületben négy 

termet és 22 számítógépes munkahelyet alakított ki a város. Az ide távmunkát szervező 

cégnek, cégeknek teljes infrastruktúrát, szakképzett munkaerőt kínálnak. Jelenleg főként 

adatrögzítést, adatfeldolgozást, telefonos ügyfélszolgálatot, telefonos értékesítést, 

adatfelvételt, rendszerfelügyeletet helyeznek ki a cégek távmunkába, de ebben a formában 

lehetne végezni még igen sok más tevékenységet is, így például különféle ügyviteli, pénzügyi, 

számviteli, könyvelési, tervezési, számítógépes programfejlesztési feladatokat. A távmunka 

végezhető otthon, távmunka-központokban, vagy mobil módon. 

 

_________________________________________________ 

 

[origo] 

 

Vincze Zoltán: Film a járóknak, hogy megismerjenek bennünket 

 

Október 18-ától egy hétig vetíti a Szindbád mozi Vincze Zoltán Kerékbe törve című filmjét, 

amely kritikus hangot megütve szól a mozgássérültek magyarországi helyzetéről, 

rehabilitációjáról, életükről és lehetőségeikről, arról, hogyan lehetne az osztrák mintára a 

kerekesszékeseket visszahozni a többiek, nota bene, az adófizetők közé. 

 

_________________________________________________ 

 

Napi 

 

Szigorodnak a rokkantnyugdíjazás feltételei? 

 

Az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) elé kerülő rendelettervezet megszigorítaná a 

rokkantnyugdíjazás feltételeit, ami alapján úgy tűnik, a hátrányos helyzetű térségekben 

lakóknak, az alacsony képzettségűeknek könnyebb lesz rokkantnyugdíjra jogosultságot 

szerezniük. 

 

A ma tárgyalandó rendelet szerint január elsejétől módosulna a munkaképességüket vesztettek 

megítélése, hiszen míg korábban a 67 százalékkal csökkent munkaképességűek már kaphattak 

rokkantnyugdíjat, addig az új rendelet értelmében ez csak a 79 százalékot meghaladó 

mértékben egészségkárosodást szenvedetteknek jár automatikusan, valamint azoknak, akiknek 

a rehabilitációja nem javasolt - írja a Világgazdaság. 



 

A munkaképességüket vesztettek sorsáról jövő évtől az Országos Rehabilitációs és Szociális 

Szakértői Intézet (ORSZI) dönt, amely a beteg a munka világába való visszavezethetőségéről 

is határozhat. Amennyiben az ORSZI így dönt, a rehabilitálandó beteg nem rokkantnyugdíjra, 

hanem helyette maximum három évig rehabilitációs járadékra lesz jogosult a mindenkori 

minimál nyugdíj 120 százalékában. Ebből nyugdíjjárulékot (magán-nyugdíjpénztári tagdíjat) 

kell fizetni, ezért a rehabilitációs járadék folyósításának időtartama szolgálati időnek minősül. 

 

A szakértői bizottság a minősítéskor nemcsak azt mérlegeli, hogy milyen mértékű az 

egészségkárosodás, illetve mennyire maradt meg a szakmai munkaképesség, hanem az érintett 

személyiségét, képzettségét, szakmai gyakorlatát, sőt a társadalmi környezetét és a munkaerő-

piaci lehetőségeit is – tudta meg a Világgazdaság. 

 

A rehabilitációs járulékban részesülők közül – a tervek szerint – büntetésre számíthatnak 

azok, akik feketemunkásként lebuknak. Ha az egészségkárosodottról egy ízben derül ki, hogy 

illegálisan dolgozott, akkor három hónapra felfüggesztik a rehabilitációs járadékát, ám ha 

újból előfordul, hogy feketemunkát végez, akkor teljesen megszűnik az ellátás. 

 

_________________________________________________ 

 

Megyei Hírek 

 

Aláírást hamisított: elsikkasztotta a fogyatékos asszony támogatását 

 

Sikkasztás és magánokirat hamisítás miatt indult eljárás egy karcagi lakos ellen. A postai 

alkalmazott az elmúlt időszakban két alkalommal vette fel egy helybeli asszony 

fogyatékossági támogatását úgy, hogy aláhamisította a sértett rokonának aláírását. 

 

A család - amelyben a sérült asszony él - azonban rájött a csalásra, felelősségre vonták a 

férfit, aki a több, mint 100.000 forintnyi összeget visszafizette. Ennek ellenére a család 

feljelentést tett a postás ellen a rendőrségen. 

 

_________________________________________________ 

 

Népszava 

 

A fogyatékosok emberi jogai - nemzetközi konferencia 

 

A cél a nyilvánossággal való megismertetés 

 

A fogyatékossággal élők emberi jogairól kezdődött kétnapos konferencia csütörtökön 

Budapesten az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi 

Szövetsége (ÉFOÉSZ) szervezésében. 

 

A Gondnokság - Cselekvőképesség - Támogatott döntéshozatal című konferencia célja, hogy 

megvitassák és a szakmai és közéleti nyilvánossággal megismertessék a Fogyatékossággal 

Élő Személyek Jogairól szóló egyezményt, amit az ENSZ 2006. december 13-án fogadott el 

és Magyarország az elsők között, 2007. június 25-én ratifikált. 

 

Az egyezmény alapköve a cselekvőképesség tartalmának új alapokon történő kimunkálása. 

http://www.nepszava.hu/


 

A nyitónapon Csizmár Gábor, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium államtitkára arról 

beszélt, hogy Magyarország nemzetközi összehasonlításban elég jól áll, hiszen csaknem 10 

éve, 1998 óta létezik a fogyatékosok jogairól és az esélyegyenlőség biztosításáról szóló 

törvény, amely tartalmában, értékrendjében megegyezik az ENSZ konvenció célkitűzéseivel. 

 

Elmondta, hogy létezik elfogadott országos fogyatékosügyi program, ehhez kapcsolódóan 

intézkedési terv, működik és most szerveződik újjá az országos fogyatékosügyi tanács. 

 

"Tehát a jogszabályok, a formális keretek tekintetében jól állunk" - mondta az államtitkár 

hozzátéve, hogy még rengeteg tennivaló van. Ezek között említette, további célkitűzés, hogy 

az oktatásban integrált módon részt tudjanak venni a fogyatékossággal élők, hogy a 

munkaerőpiacra be tudjanak jutni, hogy a szabadidejüket egyenlő módon másokhoz 

hasonlóan tudják eltölteni, hogy családjuk megfelelő támogatást kapjon és olyan társadalmi 

közvélekedés vegye körül problémáikat, ügyeiket, ami elsősorban támogató és nem 

kirekesztő. 

 

Rámutatott, mint többen felvetették már nincs szinkronban a polgári törvénykönyv és az 

ENSZ egyezmény szövege, az azonban, hogy a parlament kihirdette a deklarációt, ezzel 

kötelezettséget is vállalt arra, hogy a szinkront megteremtjük. 

 

A fogyatékossággal élők számára biztosítani kell a tulajdonhoz, örökléshez, pénzügyeik 

ellenőrzéséhez való jogokat, akár banki kölcsönök, akár jelzáloghitelek tekintetében. 

 

"Sajnálattal állapítható meg, hogy a hatályos hazai jogrendszer nem tesz eleget a konvenció 

több rendelkezésének, például nem tartalmaz gondokságot kiváltó, a cselekvőképesség 

gyakorlását segítő modelleket, hanem a korlátozásban találja meg az egyetlen eszközt" - 

olvasható Gyene Piroska, az ÉFOÉSZ elnöke által a konferencia alkalmából kiadott 

sajtóközleményben. 

 

A konferencián mások mellett részt vesz Diana Richler, az Inclusion International elnöke, 

Adriana Zarraluqui, az ENSZ Emberjogi és Fogyatékosügyi tanácsadója. 


