Nemzeti jelentés - Magyarország

Nemzeti jelentés
Magyarország

2011 májusa

1

Nemzeti jelentés - Magyarország

Tartalom

Tartalom
I.
II.

III.
-

Áttekintés
I.1 Nemzeti háttér
Szociális környezet - fogyatékosság
Szolgáltatások fejlesztésének története
Politika
Szolgáltató szervezetek - Ügynökségek
II.1 Szervezetek bemutatása
Kategóriák: Fizikai
Érzékelési
Fejlődési
Pszichiátriai
Szociális
Önkéntes szervezetek, hálózatok
Statisztikai adatok
Számok kategóriánként
Tervezett kiadás
Nemzeti koordináló szervezetek
Demográfiai profilok
Kutatási
Privát / Állami
“Independent living”
Nemzeti munkaügyi konzultációs szolgáltatások
III.1 Konzultációs szolgáltatások köre
Nyilvános
Magán
Közösség / Önkéntesség
Önérvényesítés
III.2 Konzultációs szolgáltatások jellege
Értékelés
Alkalmasság, törvényességi háttér
Kinevezés
Támogatás
Jólét
Monitoring és nyomon követés
Munkaadói támogatás
Képzés és támogatás
Szakképzés
Rehabilitáció
Támogatott munkaadói kvóták

Oldal
4
4
4
4
6
8
8
11
11
11
11
11
12
15
15
16
16
20
24
24
24
24
25
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
29
30

2

Nemzeti jelentés - Magyarország

IV.
V.
VI.
-

-

Rejtett foglalkoztatás
Coaching/mentoring
Törvényességi keretek
IV.1 Nemzeti rehabilitációs törvényhozás
Specifikus törvények
Politikai célkitűzések
Statégiai célok
Szabványok
Akkredtáció
IV.2 Foglalkoztatással kapcsolatos törvények
Ösztönzők
Büntetések
Munkaszabványok
Egészségügy - Biztonság
Egyenlőség
Rehabilitációs képzés
Szociális partnerek szerepkörei
Hiányzások kezelése
Universal Design
Szabványok
Akkreditáció
Egyéb források
V.1 Anyagok
Politikával kapcsolatos dokumentumok
Kutatási jelentések
Weboldalak
Analítikus kutatás
VI.1 Információ gyűjtése
Kérdőív
Számok (kategóriánként)
Megcélzott vállalatok
Legjobb gyakorlat

30
31
31
31
33
33
33
35
35
36
36
38
40
41
47
48
49
49
51
51
52
52
52
52
54
60
61
61
61
63
63
64

Információ elemzése
Módszertan
Fogyatékosok alkalmazásával kapcsolatos szándék elemzése
Qualitative adat
Srtatégia kidolgozása
Hozzáférhetőség
Útmutatás, tanácsadás
Tervezés -áttekintés
Konzultációs szolgáltatások találkozása igényekkel
Függelék 1. A jelentésben használt rövidítések

66
66
66
66
66
67
67
67
68

3

Nemzeti jelentés - Magyarország

Függelék 2. A KKV kérdőív magyar változata

70

4

Nemzeti jelentés - Magyarország

I. Áttekintés
I.1 Nemzeti háttér
Szociális környezet - fogyatékosság
Magyarország területe 93 036 négyzetkilométer, amivel az országok méret szerinti rangsorában a
középmezőnyben található. Az országhatár hossza 2246 kilométer. Ebből a szlovák határszakasz 679,
az ukrán 137, a román 453, a szerb 164, a horvát 355, a szlovén 102, az osztrák pedig 356 km.
Fővárosa Budapest.
Magyarországon megközelítőleg1 millió fogyatékkal élőt tartanak számon. Sokan közülük mentális és
pszihikailag fogyatékos embernek minősülnek, de sokan szenvednek halláskárosodástól és
látásvresztéstől is.
Szolgáltatások fejlesztésének története
Magyarországon a XX. század utolsó évtizedéig sajátos történelmi okok miatt a fogyatékos emberek
ügye nem vált közüggyé, családjuk problémája maradt, a szocialista tervgazdaság időszakában a
teljes és alapvetően nagyvállalati keretek közt zajló foglalkoztatással összefüggésben a szociális és
foglalkozási rehabilitáció rendszer sem alakult ki. A bérszabályozás rendszere megkívánta, hogy sok
alacsony keresetű munkakör létezzen, ezért egyszerű kisegítő-kiszolgáló munkakörökben a sérült,
vagy azzá vált emberek foglalkoztatása megvalósult, bár a rehabilitáció, a képességeknek megfelelő
munkavégzés nem volt biztosított. Fogyatékos emberek nagy számú foglalkoztatására csak az erre
létesített védett munkahelyeken, vállalatoknál került sor. A munka világában betöltött szerep nem
követelte meg, hogy a fogyatékos gyermekek foglalkoztatást megalapozó oktatási és szakképzési
lehetőségekhez jussanak. A rendszerváltás és a kapcsolódó gazdasági rendszerváltás legnagyobb
vesztese ezért ez, az addig is a társadalom perifériájára sodródott réteg lett.
A 90-es évek elején Magyarországon másfél millióval csökkent a foglalkoztatottak száma, de a
csökkenésnek csak egy része jelent meg a munkanélküliség emelkedésében. A leginkább drámai
változást az aktív korú inaktívak arányának növekedésében regisztrálhattuk. 1993-ban létrejött a
Rehabilitációs Alap a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását biztosító beruházások és
fejlesztések támogatására Mindennek ellenére 1991-96 között nem vált e tevékenység a
munkaerőpiaci szervezet alaptevékenységének részévé, nem voltak eszközök az egészségében
károsodott munkanélküli tartós munkanélküliségének megelőzésére és a munkaerőpiaci helyzet sem
tette lehetővé intézményes megoldások alkalmazását. A munkanélküliség mértéke, dinamikája az
1990-es évtized első felében nem adott esélyt az elsősorban személyes figyelmet igénylő szolgáltatás
rendszerbe állítására. A foglalkozási rehabilitáció orvos szakértői, foglalkozás-egészségügyi feltételei
sem álltak fenn, a munkaerő-piaci szakemberek és az orvosok közt gyakorlatilag nem volt kapcsolat.
Az egészségkárosodás miatt passzív ellátásba kerülők számának növekedése a munkanélküliség
számaival arányosan alakult, a társadalom eltartási terhei jelentősen növekedtek. 1994-ben
törvényjavaslatok készültek a fogyatékos emberek jogainak és esélyegyenlőségük megvalósítására,
elkezdődött a foglalkozási rehabilitáció koncepcionális előkészítése. Ekkor nem a rehabilitáció, hanem
az államháztartás egyéb elemeinek, passzív ellátások rendszerének az átalakítása kapott nagyobb
hangsúlyt.
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1995-ben az államháztartási reform keretében a rokkant nyugdíj rendszerének, a megváltozott
munkaképességűek ellátó rendszerének az átalakítása volt az igény, nem utolsó sorban az
egészségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás pénzügyi egyensúlyának helyre állítása céljából. E munka
során nagyon gyorsan kiderült, hogy a passzív ellátások rendszere átalakításának alapfeltétele az
ellátórendszerből kikerülő, vagy az átalakított ellátórendszerbe be sem kerülő emberek munkavállalási
lehetősége. A munkaerőpiac helyzetével, a munkanélküliség magas arányával, a feltételek hiányával
összefüggésben a kezdeményezések ekkor sikertelenek maradtak.1996-ban az addig elkülönült
alapokból létrejött az egységes Munkaerőpiaci Alap, ennek részévé vált a Rehabilitációs Alap is,
megteremtve ezzel a megváltozott munkaképességű munkavállalók integrált szolgáltatásának
feltételeit.
A mai gyakorlathoz vezető út
Magyarország csatlakozott a Genfben 1983 június 20-án kelt 159. sz. egyezményhez a szakmai
rehabilitációról és a foglalkoztatásról, valamint a szintén Genfben, 1985. június 20-án kelt 161. sz
egyezményhez az üzem-egészségügyi szolgálatról. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános
Konferenciáján elfogadott egyezmények kihirdetése megtörtént az 1985. évi 9. és az 1988. évi 13.
törvényerejű rendelettel, honosításuk azonban elmaradt, illetve elemeiben, esetlegesen valósult csak
meg. A tervezett változások irányát az Országgyűlés a megváltozott munkaképességűek és rokkantak
társadalombiztosítási és szociális ellátó rendszerének átalakításáról szóló 75/1997.(VII.18.) OGY.
határozata határozta meg. 1997-ben–98-ban a gazdasági –társadalmi átalakulás keretében felerősödött
a fogyatékos emberek esélyegyenlőségével kapcsolatos társadalmi vita, a nyugdíjreform keretében
sürgetővé vált a foglalkozási rehabilitáció orvosi, munkaügyi feltételrendszerének és intézményeinek
megteremtése. Ezekben az években a munkanélküliség évről évre lassan mérséklődött, ami lehetőséget
teremtett az inaktív emberek rehabilitációjának megkezdésére.
Így azt a mintegy 50-70 évnyi hátrányt, amivel a magyar társadalom rendelkezett, néhány év alatt
kellett jogi, intézményi szolgáltatási téren jelentősen mérsékelni és emellett a társadalomban alig
jelenlévő fogyatékos emberek problémáit, értékeit a társadalmi közgondolkodásban megteremteni.
Az 1998 . év tavaszán olyan alapvető jogszabályok léptek hatályba, mint a foglalkozási rehabilitáció
munkaerőpiaci szolgáltatásként az állami foglalkoztatási szolgálat keretében való megvalósításáról és
a kapcsolódó érdekeltségi rendszerről, a közhasznú (civil) szerveztek jogállásáról és támogatásáról, a
fogyatékos emberek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvények, de a fogyatékos
emberek esélyegyenlőségét , rehabilitációját segítő jelentős módosítások léptek hatályba az
egészségügyi és adó jogszabályokban is.
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a
továbbiakban Flt.) 1998-tól rendelkezett a foglalkozási rehabilitáció feltételeinek megteremtéséről a
foglalkoztatáspolitika eszköz-, és intézményrendszerében. Ez az intézkedés a rokkantnyugdíj és a
megváltozott munkaképességűek szociális ellátásainak a nyugdíjrendszer reformja keretében tervezett
változásokhoz minimálisan szükséges foglalkoztatási feltételek megteremtését szolgálta.(az ellátó
rendszer reformja nem történt meg).
A fogyatékos emberek számára a pozitív diszkrimináció megvalósulása széleskörű társadalmi
elfogadást igényelt. Fontos célkitűzés volt, hogy a lehetőségek az országban minden megyében,
minden településen megjelenjenek.
A közigazgatás és a társadalmi élet szinte minden területén új megoldásokat, szabályozást,
finanszírozási megoldásokat igénylő munka széleskörű kormányon belüli és a civil szféra
bekapcsolódásával társadalmi együttműködés keretében kezdődött meg. Megerősödtek a fogyatékos
érdekképviseletek, létrejött a Kormány tanácsadó szerveként az Országos Fogyatékosügyi Tanács.
A koordináció fontos eszközeként 1999-ben az érintettek bevonásával elkészült és kihirdetésre került
az Országos Fogyatékosügyi Program (100/1999.(XII.10.)OGY határozat) amely az esélyegyenlőség
megvalósításának középtávú feladatait határozta meg. A programhoz Intézkedési Terv kapcsolódik.

6

Nemzeti jelentés - Magyarország

(2062/2000.(III.24.)Korm.hat). A kialakult rendszer továbbfejlesztése a mindennapi jogalkotásban a
társadalmi befogadási folyamat része, azonban annak összetettségére is tekintettel ezt a kiemelt
figyelmet nem élvezi. Az első Nemzeti Fejlesztési Tervben a megváltozott munkaképesség
horizontális prioritásként érvényesül.
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Politika
Az Országgyűlés - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.
évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 26. §-a alapján - megtárgyalta és elfogadta az Országos
Fogyatékosügyi Programról szóló 100/1999. (XII. 10.) OGY határozat felülvizsgálata során
elkészített, az országgyűlési határozat mellékletét képező, a 2007-2013. évekre vonatkozó Országos
Fogyatékosügyi Programot (a továbbiakban: Program). A Program épít az Országos Fogyatékosügyi
Program 2001-2003. évi végrehajtásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati
intézkedésekről szóló jelentés elfogadásáról szóló 6/2005. (II. 25.) OGY határozatban foglaltakra,
összhangban áll a nemzetközi szerződésekkel, valamint összeegyeztethető rendelkezéseket tartalmaz
az Európai Unió intézményeinek jogi aktusaival.
Országos Fogyatékosügyi Program
2007-2013
I. fejezet
A Program alapelvei
A Program alapelvei horizontális jellegűek, melyek szem előtt tartása és érvényesítése a
program végrehajtásában érdekelt valamennyi partner feladata.
 A prevenció elvének értelmében a társadalomnak mindent meg kell tennie a fogyatékosságot
okozó balesetek és betegségek megelőzése érdekében. A prevenció szellemében a fogyatékos
személyekkel kapcsolatos magatartás, tevékenység során úgy kell eljárni, hogy ez a fogyatékos
állapot rosszabbodását megelőzze. A fogyatékos személyek társadalmi integrációjának esélyét,
illetve életminőségét elsősorban a család általános társadalmi helyzete határozza meg. Kiemelt
fontosságú, hogy a fogyatékos gyermek nevelése, gondozása és ápolása, valamint a fogyatékos
felnőtt támogatása mellett a szülőknek, más családtagoknak marad-e lehetősége munkavállalásra.
Ez pedig befolyásolja az esélyek kiegyenlítéséhez szükséges szolgáltatások és segédeszközök
elérhetőségét. Ebből következően a Program kidolgozásának fontos alapelve, hogy az nemcsak a
fogyatékos személlyel, hanem a fogyatékos személy családjával kapcsolatos tennivalókat is
tartalmazza. A fogyatékos emberek heterogén csoportot alkotnak, tagjai - a látás-, hallássérült,
mozgáskorlátozott, értelmileg akadályozott, kommunikációban számottevően korlátozott és
autizmussal élő vagy súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek - eltérő szükségletekkel
rendelkeznek. A fogyatékos nőket, illetve az etnikai kisebbséghez tartozó fogyatékos embereket
többszörös diszkrimináció sújthatja. Ezért fontos alapelv, hogy az egyes intézkedéseket az egyéni
szükségletek alapján kell megtervezni.
 A rászorultság, illetve a legsebezhetőbbek fokozottabb védelmének elve alapján biztosítani
kell az esélyegyenlőség megteremtéséhez szükséges intézkedések és feladatok, valamint a
fogyatékos személyeknek nyújtott szolgáltatások és támogatások rendszerének differenciálását a
társadalmi hátrányok minimalizálása érdekében. Így a Program elősegíti a társadalmi kohézió
megteremtését és képes a társadalmi egyenlőtlenségeket korrigálva a fogyatékos személyek valós
társadalmi beilleszkedését elősegíteni. A fogyatékos személyeket - a társadalom és a helyi
közösség egyenrangú tagjaiként - ugyanazok a jogok és kötelességek illetik meg, mint minden más
állampolgárt. Ugyanakkor egy-egy feladat vagy cselekvés végrehajtásához, élethelyzetben való
közreműködéshez - másképpen a jogok érvényesítéséhez - a testi funkciók és/vagy a testi
struktúrák sérülése(i) miatt az esélyek kiegyenlítését szolgáló - másképpen a tevékenység
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akadályozottságát, a részvétel korlátozottságát megszüntető - intézkedésekre van szükség. Ezek a
társadalmi akadályok és korlátok diszkriminációt és szociális kirekesztést eredményeznek. A
Program az esélyek kiegyenlítésének elvére épül.
A hátrányos megkülönböztetés tilalmának és az előnyben részesítés kötelezettségének elvei a
társadalom valamennyi területén érvényesítendő elvek. Fogyatékos személyt nem érhet hátrányos
megkülönböztetés, nem részesülhet rá nézve sérelmes elbírálásban, kirekesztésben, fogyatékossága
miatt nem lehet korlátozott a más emberek számára elérhető közjavakhoz való hozzáférésben. Miután
a fogyatékos személyek az őket mindenki mással egyenlően megillető jogaikkal állapotukból fakadóan
kevésbé tudnak élni, ezért indokolt, hogy előnyben részesüljenek. A személyhez fűződő, illetve a
fogyatékos személyeket külön megillető (speciális) jogok védelmének, valamint a támogatott
döntéshozatal elvének valamennyi általános szabályban (pl. gyámság, gondnokság) érvényesülnie kell.
A támogatott döntéshozatal elve a helyettes döntéshozatallal szemben a fogyatékos személy saját
döntéshozatalának, egyéni döntési képességétől függő, teljes, minden lehetőségre kiterjedő segítését
jelenti. Ezen alapelv megvalósításának érdekében az államnak megfelelő források biztosításával
segítenie kell a fogyatékos embereket, hogy a támogatott döntéshozatalt segítő hálózat épülhessen ki.
A jogok érvényesítéséhez szükséges „Program-elemeken” túl gondoskodni kell a Program
végrehajtásának monitorozásáról, illetve a jogok megismertetéséről, a jogvédelmi technikák
elterjesztéséről, a jogok védelmével foglalkozó intézmények megerősítéséről. A fogyatékos személyek
nem jótékonykodás alanyai, hanem jogok birtokosai. A fogyatékos személyek nem beteg emberek,
hanem saját sorsukért felelősséget vállaló, önálló személyek. Nem eltartottak, hanem munkaképes
fogyasztók. Olyan emberek, akik nem igénylik, hogy sorsukról mások döntsenek, mert arra maguk is
képesek. Mindezekből következően az intézkedések meghatározásában, majd megvalósításában arra
kell törekedni, hogy abból a fogyatékos személyek is kivehessek részüket. Az önrendelkezés elve
értelmében a fogyatékos emberek meglevő képességeik és lehetőségeik keretein belül szabadon
rendelkeznek életük alakításáról. Az önállóság kiterjed a személyes mozgás, az idő, a tulajdon és a
saját test feletti önrendelkezésre. Az önrendelkezés és az emberi méltóság tisztelete érdekében
valamennyi támogatás odaítélésénél figyelembe kell venni azt az elvet, hogy a fogyatékos ember maga
rendelkezhessen élete célkitűzéseiről, az azokhoz vezető utakról, megvalósítandó emberi és morális
értékeiről. A támogatásoknak nem szabad megfosztania a fogyatékos embereket mindattól, amit
önállóan is el tudnak érni, amit önállóan is képesek megvalósítani.


A szubszidiaritás elve alapján biztosítani kell, hogy a fogyatékos személyek a szükséges
szolgáltatásokhoz a lakóhelyükön vagy ahhoz a lehető legközelebbi településen jussanak
hozzá, illetve, hogy a fogyatékos személyekkel kapcsolatos döntések és intézkedések helyi
szinten kerüljenek megfogalmazásra és megvalósításra.



Az integráció elve feltételezi, hogy a fogyatékos emberek a mindennapi folyamatokban (pl.
oktatás, szociális és gyermekvédelmi ellátás, foglalkoztatás, sport, kultúra) kapcsolatot
létesíthetnek és tarthatnak fenn más emberekkel, valamint a társadalmi és gazdasági
intézmények legszélesebb körével. Az érintkezés feltételeinek biztosítása magában foglalja a
társadalom tagjainak érzékennyé tételét (társadalmi befogadás), a fizikai helyváltoztatáshoz
szükséges sajátos körülmények erősítését (akadálymentes közlekedés, egyenlően hozzáférhető
fizikai környezet), a megfelelő kommunikációs eszközök és technikák használatát (pl. vak- és
gyengénlátó-barát honlapok, jelnyelvi tolmácsolás, könnyen érthető nyelvezet és piktogramok
használata). A kapcsolatok létesítésének és fenntartásának hagyományos, személyes jellegű
módszere mellett az integráció elvének megvalósulását korszerű technikai eszközökön
keresztül (internet-hozzáférés, elektronikus levelezés, mobiltelefon használata), korszerű
módszerekkel (távmunka, távoktatás) is elérhetjük. Különös figyelemmel kísérendő és
támogatandó - különösen az egészségügyi, oktatási, szociális és gyermekvédelmi
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szolgáltatások igénybevételekor - az, hogy a fogyatékos emberek folyamatos kapcsolatot
tarthassanak fenn családtagjaikkal. A társadalmi integráció erősítése érdekében fontos, hogy a
támogatások igénybevétele szélesebb körű és intenzívebb kapcsolatrendszer kiépítését és
ápolását jelentse. Minden, a társadalmi kapcsolatok megszakításához és a kirekesztéshez
vezető lépés elkerülendő és - indokolt esetben - szankcionálandó. Minden indokolatlanul
szegregáló intézkedés, szakmai elv felülvizsgálatra szorul.


A normalizáció elve alapján a fogyatékos személy számára a társadalom más tagjaival azonos
életminták és hétköznapi életfeltételek válnak elérhetővé. Úgy kell tehát a körülményeket
kialakítani, hogy azok a társadalom megszokott feltételeinek és életmódjának a lehető
legteljesebb mértékben megfeleljenek.



A rehabilitáció elvének megfelelően a fogyatékos embereket képessé kell tenni arra, hogy
érdemi erőfeszítéseket tehessenek állapotuk és képességeik javítására, vagy azok romlásának
megállítására, lassítására. A rehabilitáció elve feltételezi a fogyatékos emberek
együttműködését a megfelelő közszolgálati intézményekkel. Így lehetőségük van arra, hogy
befolyásolják a rehabilitáció konkrét céljait és eszközeit, hogy együttműködésüket egyenlő
felek megállapodásaként, írásban rögzített, és kölcsönös garanciákat tartalmazó rehabilitációs
szerződések, egyéni rehabilitációs tervek foglalják keretbe.



Az egyenlő esélyű hozzáférés elve azt jelenti, hogy a fogyatékos emberek a többségi
társadalom tagjaival azonos minőségben és mennyiségben tudják igénybe venni a
közszolgáltatásokat. Ehhez a közszolgáltatásokat a fogyatékos személyek különböző
csoportjai eltérő szükségleteire figyelemmel kell megszervezni.



Az egyetemes tervezés elve azt jelenti, hogy a minket körülvevő világot (épített és mesterséges
környezetet) nem átalakítani szükséges a fogyatékos személyek szükségletei szerint, hanem
eleve úgy kell azt megtervezni, hogy a fogyatékos személyek számára is hozzáférhető és
használható legyen.



A semmit rólunk, nélkülünk elve azt jelenti, hogy a fogyatékos személyek saját jogon vagy a
maguk választotta képviselőik útján, értelmi fogyatékos, autizmussal élő és súlyosanhalmozottan fogyatékos emberek esetében saját jogon vagy szüleik útján részt vesznek az
életüket meghatározó döntések előkészítésében, a döntésekben és a döntések
végrehajtásában. Különösen vonatkozik ez a kormányzati és önkormányzati jogalkotásra, a
fogyatékos személyek életkörülményeinek javítását célzó fejlesztési források elosztására.
Szolgáltató szervezetek - Ügynökségek
II.1 Szervezetek bemutatása

Nagyon sok nemzeti és civil szervezet létezik ma Magyarországon, amelyek a fogyatékkal élők
érdekeit képviselik. Manapság ezek a szervezetek szorosan együttműködnek, hogy közösen
képviseljék érdekeiket a politikával szemben, megkeresvén a főbb döntéshozókat annak érdekében,
hogy nagyobb figyelmet fordítsanak a fogyatékkal élők érdekei iránt. Ez egyik ilyen “új” szerveződés
a There are many national and civil organizations providing services and representing people with
disability. Nowadays civil organizations try to work together in order to influence politicians and key
decision makers to pay much more attention to people with disability. One of the new „associations” is
the Magyar Fogyatékosügyi Civil Caucus.
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A magyar fogyatékosügyi szervezetek és szövetségeseik hierarchiamentes együttmûködési hálózata, a
Magyar Fogyatékosügyi civil Caucus elkészítette a civil társadalom párhuzamos jelentését
„Fogyatékos személyek vagy fogyatékos jogok?” címmel. Felmértük, hogy a fogyatékossággal élô
személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény Magyarországon mennyire felel meg a vállalt nemzetközi
kötelezettségeknek, a kormánynak milyen teendôi vannak a jogszabályok módosítása, közpolitikák
kidolgozása, akciótervek megalkotása és végrehajtása terén. A Caucus e feladatot nyílt konszenzusos
eljárással valósította meg, mert tagjainak meggyôzôdése, hogy a civil társadalom részvételének
feltétele a tagjai közt folyó tájékozott, felelôs és nyitott eszmecsere.
A Magyar Ciivil Cacus tagjai:
Fogyatékos Emberek Szövetségeinek Tanácsa (FESZT)
A Fogyatékos Emberek Szövetségeinek Tanácsa közhasznú összfogyatékossági (cross-disability)
ernyôszervezet, melynek tagjai a különféle fogyatékossággal élô emberek országos szervezetei. Az
ernyôszervezet mintegy 20 évvel ezelôtt kezdte tevékenységét, tagszervezetei mintegy 600000
fogyatékos emberek érdekében tevékenykednek. Fôbb tevékenységei: az érdekegyeztetô,
érdekérvényesítô, érdekvédelmi tevékenység koordinálása a különbözô fogyatékossággal élô emberek
országos szervezetei közt, közös akciók, programok, rendezvények szervezése a fogyatékossággal élô
emberek társadalmi befogadottságának, elfogadottságának javítása érdekében, valamint közös
nemzetközi fellépés és képviselet a fogyatékossággal élô emberek európai és világszervezeteiben. A
FESZT önálló képviseleti joggal, teljes jogú tagsággal rendelkezik az Országos Fogyatékosügyi
Tanácsban, amely a Kormány tanácsadó testületeként mûködik.
Csupaszívek Társasága (Down Egyesület jogutódja)
Célunk, hogy értelmi és halmozott sérüléssel élô, felnövekvô és felnôtt gyermekeink számára a lehetô
legteljesebb, örömteli életet, a lehetséges legnagyobb önállóságot, a többiek közötti és másokéhoz
hasonló életvitelt az ehhez szükséges támogatással biztosítsuk. Az Egyesület 2008 áprilisában induló
új központjában önálló életvitelre felkészítô, fejlesztô, közösségi, szülôket segítô és tanácsadó
programok folynak. A Csupaszívek Társaságának szakembergárdája tanácsadást és ügyintézést nyújt a
következô területeken: egészségügyi, pszichiátriai, pszichológiai, fejlesztési, oktatási, logopédiai,
szexuális problémák.
Értelmi Fogyatékossággal Élôk és Segítôik Országos Érdekvédelmi Szövetsége
(ÉFOÉSZ)
Az Értelmi Fogyatékossággal Élôk és Segítôik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 30 éve alakult
szülôi kezdeményezésre, mára az értelmi fogyatékossággal élô személyek érdekvédelmével foglalkozó
szervezetek közül egyedülállóan országos lefedettségûvé vált. A szövetségnek jelenleg 50
tagszervezete, 26 helyi szervezete és 22000 tagja van. Azért dolgozunk, hogy a nemzetközi
egyezményeknek megfelelôen az értelmi fogyatékossággal élô emberek jogait elismerjék és
tiszteletben tartsák, ennek érdekében együttmûködünk az érintett kormányzati szervekkel és más
szereplôkkel. Az ÉFOÉSZ legfôbb célja, hogy az értelmi fogyatékosságal élô emberek számára
egyenlô jogokat és esélyegyenlôséget teremtsenek, ezáltal a társadalmi élet aktív részeseivé válnak, és
a róluk szóló döntésekbe beleszólástnyernek.
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ)
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A Szövetség tudása legjavával szolgája a siket és nagyothalló embertársak önálló életviteléhez
szükséges feltételek megteremtését. Az Egyezmény tartalmi ismertetése fontos lépés afelé, hogy a
hallássérült embereket és közösségüket képessé tegyék a jogaik megismerésére. Célunk erôsíteni
érdekvédelmi törekvéseinket és egyben segítséget nyújtani abban, hogy a fennálló diszkriminációt
leküzdjék, elôfordulását pedig megelôzzék. Mottónk: Tisztelet az Egyénnek, Befogadás a Közösségbe,
Változás a Társadalomban.
Autisták Országos Szövetsége (AOSZ )
Az Autisták Országos Szövetségét szülôk alapították 1988-ban Autisták Érdekvédelmi Egyesülete
néven, amely jelenleg Magyarország egyetlen ernyôszervezete az autizmus terén. Azért küzdünk, hogy
a Magyarországon élô autista emberek sehol, semmilyen körülmények között ne kerüljenek hátrányos
helyzetbe, és a magyar társadalom megismerje ezt az önálló fogyatékossági ágat. Az AOSZ ügyvéd
vezette jogsegélyszolgálata évente több tucatnyi olyan ügyet indít, amelyek autista emberek
jogsérelmei miatt keletkeznek. Az ENSZ Egyezmény végrehajtásának ellenôrzése során nagyban
tudunk támaszkodni ezekre az ügyekre és az információs centrumunkba évente beérkezô közel 1000 –
autista emberek és családjaik által kezdeményezett – megkeresésre. Tagjainkat rendszeresen
tájékoztatjuk az ENSZ Egyezmény által biztosított jogokról, az Egyezmény megvalósulását az
autizmus terén kutatók, jogászok és civil érdekvédôk bevonásával segítjük.
Társaság a Szabadságjogokért (TASZ )
A Társaság a Szabadságjogokért politikai pártoktól és központi állami forrásoktól független emberi
jogi szervezet. Fô célkitûzése, hogy az Alkotmányban és a nemzetközi egyezményekben deklarált
alapvetô jogok és jogelvek érvényesüljenek Magyarországon. Tevékenységét olyan jogterületekre
összpontosítja, ahol gyakoriak a jogsértések, és az áldozatok különösen kiszolgáltatott helyzetben
vannak. A TASZ kiemelt figyelmet fordít a fogyatékossággal élô állampolgárok helyzetére:
következetesen fellép a nagy létszámú intézmények lebontásáért, ösztönzi a közösségi alapú
szolgáltatások elôtérbe helyezését; aktívan részt vállal a fogyatékossággal élô emberek állampolgári
jogainak fejlesztésében: küzd a gondnoksági szabályok megújításáért, a gondokság alá helyezett
személyek választójogának elismertetéséért. A TASZ a sajtóban is rendszeresen felhívja a figyelmet a
fogyatékossággal élô emberek problémáira.
Központ a Mentális Sérültek Jogaiért Alapítvány (Mental Disability Advocacy Center (MDAC)
A Központ a Mentális Sérültek Jogaiért Alapítvány (MDAC) egy budapesti székhelyű nemzetközi
civil szervezet, amely a tényleges vagy vélt értelmi illetve pszichoszociális fogyatékossággal élô
gyermekek és felnôttek emberi jogait védi és támogatja. Az MDAC a stratégiai pereskedés, az
érdekképviselet, kapacitásfejlesztés és kutatás kombinációját használja az egyenlôség és a társadalmi
integráció elôsegíte érdekében. Az MDAC proaktív módon mozdítja elô az értelmi és pszichoszociális
emberek jogainak érvényesülését. A stigmatizáció, a diszkriminációval együtt gyakran befolyásolja a
mentális egészségügyi és a szociális ellátást. Ennek következményeként a fogyatékossággal élô
emberek a közösségtôl elkülönítetten élnek, így fokozottan ki vannak téve az emberi jogokkal
kapcsolatos visszaéléseknek. Az MDAC az emberi jogok három, legsürgetôbb változásokat igénylô
kérdésével foglalkozik: személyi autonómia, jog- és cselekvôképesség, intézmények és a közösség,
bántalmazás és halálesetek. Az MDAC több alternatív jelentés készítésében vett részt különbözô
ENSZ bizottságok számára. A CRPD párhuzamos jelentés készítése során az MDAC jogi segítséget
nyújtott az egyes cikkek tartalmi megformálásában.
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Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ)
A Szövetséget a mozgássérült emberek helyi, megyei egyesületei hozták létre közel 30 évvel ezelôtt.
Jelenleg a Szövetségnek 110 tagszervezete van, amelyek, mintegy 850 helyi csoportot mûködtetnek az
ország valamennyi jelentôsebb településén. Fôbb tevékenységeink: a mozgáskorlátozott emberek
érdekeinek érvényesítése, érdekeinek védelme országos és helyi szakértôi, szakmai tevékenység
végzésével; közremûködés az állami ellátó rendszer egyes elemeinek a célcsoport számára történô
eljuttatásában, jogszabály által elôírt feladatok elvégzésével; szociális, egészségügyi, közoktatási,
felnôttképzési, munkaerô-piaci, foglalkoztatási szolgáltatások nyújtása intézmények, gazdálkodó
szervezetek fenntartásával. Valamennyi tevékenységre döntôen az érintett fogyatékossággal élô
emberek önkéntes munkavégzése teremt alapot.
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Lélek-Hang Egyesület
Az Egyesület az ország legnagyobb, pszichiátriai diagnózissal élôket (elsôsorban skizofréniában és a
depresszió különféle fajtáiban szenvedôket: továbbiakban lelki sérülteket) tömörítô önsegítô
szervezete. Fontosnak tartjuk, hogy az intézményi keretek között élô lelki sérültek ne szenvedjenek
hátrányt, legyenek ôk is teljes jogú tagjai a Lélek-Hang Egyesületnek. Az otthonokban mûködô
betegönkormányzatok önszervezôdésének segítése, az aktivisták képzése kiemelt feladatunk. Az
aktivisták önsegítô- és érdekvédelmi munkát végeznek, feladatuk a betegek informálása a számukra
fontos szociális, egészségügyi, jogi és egyéb aktuális kérdésekrôl. Nagy hangsúlyt helyezünk a
képzésekre, az új ismeretek elsajátítására, az állandó tanulásra. Érdekvédelmi és jogi kérdésekben,
valamint a lelki sérültek jogainak gyakorlati megvalósulásának elôsegítésében tudunk felvilágosítást
adni tagjaink részére. Állást foglalunk a mentálisan sérült embereket érintô kérdésekben, és azt az
illetékes szervekhez eljuttatjuk.
II. Kategóriák
A fogyatékosságal foglalkozó dokumentumok különböző kategóriákat sorolnak fel. Sok szervezet a
WHO kategorizáló rendszerét használja, de vannak olyanok is, amelyek egyedi rendsztereket állítanak
fel. Talán a WHO típusrendszere a legáltalánosabb kategorizálás. A különböző kategóriákhoz
különböző szolgáltatások kapcsolódnak. A most megemlített szervezetek részletesebb leírását más
fejezetek tartalmazzák.
Fizikai
Szervezet
Mozgáskorlátozottak Szervezetének Országos Szövetsége (MEOSZ)

Weboldal
http://www.meosz.hu

Érzékelési
Szervezet
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ)

Weboldal
www.sinosz.hu

Fejlődési
Szervezet
Nemzeti Epimológiai Központ (NCE)

Weboldal
http://www.oek.hu/oek.web?
lang=eng

Pszichiáztiai
Szervezet
Mental Disability Advocacy Center (MDAC)
Autisták Országos Szövetsége (AOSZ)

Weboldal
http://www.mdac.info
http://www.esoember.hu/in
dex.php?option=com_conte
nt&task=view&id=957&Ite
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mid=89
Intellektuális
Szervezet
Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi
Szövetsége (ÉFOÉSZ)

Weboldal
http://www.efoesz.hu

III. Önkéntes szervezetek, hálózatok
Önkéntes
szervezetek,
hálózatok
Fogyatékos
Személyek
Esélyegyenlőségéért
Közalapítvány

Motiváció
Mozgássérülteket
Segítő Alapítvány

Hand in hand
Foundation

Leírás és tevékenységi köt

Weboldal

Alapítónk a Magyar Köztársaság Kormánya. Közel tíz éves http://www.fszk.h
múlttal
rendelkezünk.
Kuratóriumunk
az
alapító u
képviseletében eljáró esélyegyenlőség előmozdításáért felelős
miniszter által felkért szakemberekből áll.
Szakmai programjaink megvalósítása során, a fogyatékosügy
minél szélesebb körű társadalmi elfogadottsága érdekében és a
"semmit
rólunk,
nélkülünk"-elv
alapján
szorosan
együttműködünk a fogyatékos személyek érdekvédelmi és
szakmai szervezeteivel, hazai és nemzetközi szakembereivel,
intézményeivel.
Az alapítvány célja, hogy szolgáltatásai révén elősegítse a
fogyatékos emberek társadalmi beilleszkedését, hozzájáruljon
az egyenrangú állampolgári lét megvalósulásához, az
önrendelkező
független
életvitel
megismertetéséhez,
elfogadtatásához,
elterjesztéséhez.
Az
alapítvány
tevékenységének
célja
modellértékű
szolgáltatások
kidolgozása, megvalósítása, működtetése, széles körben való
megismertetése, módszereinek átadása.
A KézenFogva Alapítvány 1993 óta dolgozik a befogadó
társadalomért, melyben a fogyatékos emberek képesek
méltósággal élni napjaikat. A fogyatékos emberek közül is a
leghátrányosabb helyzetben lévő értelmi fogyatékos és
halmozottan sérült emberek ügyének támogatását választottuk
feladatul. A fogyatékos egyént környezetébe ágyazva érjük el
közvetlenül és közvetetten, életének minden fázisában: a
családon keresztül, a szakembereken át, az ellátásban
résztvevő szervezeteken keresztül vagy a társadalom egészét
megszólítva dolgozunk. Alapelveink: - újító és folyamatosan
fejlődő tudatos és tervezett működés, - szakmai hitelesség és
fenntartható minőség, - rendszerelméletű és multiplikálható

http://www.motiv
acio.hu/english.ph
p?level=1

http://www.kezenf
ogva.hu/english/
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Salva Vita
Alapítvány

Soteria Alapitvány

Magyar Vakok és
Gyengénlátók
Országos Szövetsége

megoldások, - számon kérhetőség és átláthatóság. A
fogyatékos emberek életminőségének alakulása számunkra a
magyar társadalom érettségének tükörképe. Amíg egy
társadalom nem tudja elfogadni és megbecsülni azt, hogy attól
egész, ha az egyének különbségeit befogadja, addig nem értük
el álmunkat, és van min dolgoznunk.
A Salva Vita Alapítvány 1993-ban jött létre azzal a
küldetéssel, hogy hozzájáruljon az értelmi sérült emberek
társadalmi esélyegyenlõségének megvalósulásához és egy
sokszínű, befogadó társadalom felépítéséhez. Célunk, hogy
segítsük az értelmi sérült emberek önálló életvitelét, társadalmi
beilleszkedését.
Meggyõzõdésünk, hogy ha lehetõséget és megfelelõ
támogatást kapnak, õk is képesek munkájukkal értéket
teremteni a társadalomban, mellyel önálló egzisztenciára
tehetnek szert. Munkaerõ-piaci, illetve munkára felkészítõ
programjainkkal mi ebben szeretnénk segíteni õket.
A Soteria Alapítvány tevékenysége rehabilitációs, szociális
jellegű: olyan embereknek nyújt szolgáltatásokat, akik
problémáik miatt rendszerint kórházak pszichiátriai osztályára
kerülnek. Gyökere a dr. Loren R. Mosher amerikai pszichiáter
által 1971-ben életre hívott, san franciscó-i mozgalomban
lelhető fel, mely pszichotikus emberek számára nyújtott
segítséget olyan módon, hogy kerülték vagy csökkentették a
hagyományos pszichiátriai kezelések során alkalmazott
gyógyszereket. A Magyarországon 1995-ben alapított Soteria
Alapítvány célja egy "krízis ház" létrehozása Magyarországon,
ezért nyitotta meg Budapest első pszichiátriai betegek nappali
intézményét, s gyakorlatilag összes eddigi szolgáltatása úttörő
jelleggel jelent meg az alapvetően intézményi alapú
pszichiátriai ellátórendszerben.
A szövetség feladata a látássérült emberek számára olyan mvgyosz@axelero
lehetőségek
keresése,
megteremtése,
amelyek
az .hu
esélyegyenlőséget hivatottak biztosítani. Érdekvédelmi,
érdekképviseleti tevékenységének megvalósulása során
résztvesz a különböző, a látássérültekre vonatkozó jogi
rendelkezések előkészítésében, figyelemmel kíséri azok
megfelelő érvényesítését, e célból szoros kapcsolatot tart fenn
a végrehajtásért felelős állami és társadalmi szervekkel.
Rendezvényeivel, kiadványaival és a tömegkommunikációs
eszközök felhasználásával megfelelő propagandát fejt ki a vak
és gyengénlátó emberek megismerése, illetve társadalmi
beilleszkedése érdekében. Az MVGYOSZ tagegyesületeinél
megvalósul a személyre szabott érdekképviselet, biztosítják a
tagság igénye szerint az egyesületi élet területén a különböző
szakmai, ill. kulturális csoportok megalakulását és működési
feltételeit.
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A szövetség működése során sok olyan feladatot lát el, és
szolgáltatást biztosít, amely a tagságot állampolgári jogon illeti
meg. Fenntartja a hangfelvevő stúdiót, az ország egyetlen
Braille - nyomdáját, mely pontírású könyveket, folyóiratokat
állít elő. Ennek természetes következményeként működteti a
hangos- és Braille könyvtárat. Lehetőségeihez mérten
biztosítja a középiskolások számára szükséges tankönyveket,
ill. a felsőfokú oktatási intézményekben tanulók részére
tanulmányi segélyt folyósít. Megoldja a vakügyi
segédeszközök
beszerzését
és
árusítását,
további
erőfeszítéseket tesz a segédeszközök választékának bővítésére.
Üzemelteti az ország egyetlen olyan üdülőjét, amelybe
kizárólag látássérült tagjai és kisérőik utalhatók be, emellett
szervezi a tagság egyéb formában történő üdültetését is.
Üzemelteti a Vakvezető Kutyaképző Iskolát, ezzel biztosítva a
jól kiképzett kutyát azon tagjai számára, akik közlekedésüket
ilyen formában tudják megoldani. Megyei szervezésben
kedvezményes vásárokat szervez tagjai számára.
A szövetség és tagegyesületei igyekeznek - mindenekelőtt
pályázati forrásból - olyan tanfolyamokat szervezni a
látássérült emberek számára, melyek segítségével nagyobb
sikerrel találnak állást a nyílt munkaerőpiacon.
IV. Finanszírozás típusai
1993-ban létrejött a Rehabilitációs Alap a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását
biztosító beruházások és fejlesztések támogatására Mindennek ellenére 1991-96 között nem vált e
tevékenység a munkaerőpiaci szervezet alaptevékenységének részévé, nem voltak eszközök az
egészségében károsodott munkanélküli tartós munkanélküliségének megelőzésére és a
munkaerőpiaci helyzet sem tette lehetővé intézményes megoldások alkalmazását. A
munkanélküliség mértéke, dinamikája az 1990-es évtized első felében nem adott esélyt az
elsősorban személyes figyelmet igénylő szolgáltatás rendszerbe állítására. A foglalkozási
rehabilitáció orvos szakértői, foglalkozás-egészségügyi feltételei sem álltak fenn, a munkaerőpiaci szakemberek és az orvosok közt gyakorlatilag nem volt kapcsolat. Az egészségkárosodás
miatt passzív ellátásba kerülők számának növekedése a munkanélküliség számaival arányosan
alakult, a társadalom eltartási terhei jelentősen növekedtek. 1994-ben törvényjavaslatok készültek
a fogyatékos emberek jogainak és esélyegyenlőségük megvalósítására, elkezdődött a foglalkozási
rehabilitáció koncepcionális előkészítése. Ekkor nem a rehabilitáció, hanem az államháztartás
egyéb elemeinek, passzív ellátások rendszerének az átalakítása kapott nagyobb hangsúlyt. 1995ben az államháztartási reform keretében a rokkant nyugdíj rendszerének, a megváltozott
munkaképességűek ellátó rendszerének az átalakítása volt az igény, nem utolsó sorban az
egészségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás pénzügyi egyensúlyának helyre állítása céljából. E
munka során nagyon gyorsan kiderült, hogy a passzív ellátások rendszere átalakításának
alapfeltétele az ellátórendszerből kikerülő, vagy az átalakított ellátórendszerbe be sem kerülő
emberek munkavállalási lehetősége. A munkaerőpiac helyzetével, a munkanélküliség magas
arányával, a feltételek hiányával összefüggésben a kezdeményezések ekkor sikertelenek
maradtak.1996-ban az addig elkülönült alapokból létrejött az egységes Munkaerőpiaci Alap,
ennek részévé vált a Rehabilitációs Alap is, megteremtve ezzel a megváltozott munkaképességű
munkavállalók integrált szolgáltatásának feltételeit.
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II.2 Statisztikai adatok
a. Számok kategóriánként
A legutolsó erre vonatkozó adat 2001-ből származik. Az ábra bemutatja, hogyan alakult a
fogíyatékosok száma az egy területen élő lakosok arányában.

Év

Népesség

Fogyatékosok

Százalék %

1990

10 374 820

368 270

3,55

2001

10 198 315

577 006

5,66

Fogyatékosok száma kategóriánként Magyarországon
Különböző típusú fogyatékkal élők Magyarországon 2001-ben
Fogyatékossági
kategóriák

Fogyatékosok száma

Százalék %

Férfi

Nő

18

Nemzeti jelentés - Magyarország

Mozgáskorlátozottak
(Fizikai)

251 560

43,6

121 715

129 845

Gyengénlátók, vakok
(Érzékelési)

83 040

14,4

34 947

48 093

Mentálisan beteg
(Pszihiátriai)

56 963

9,9

31 408

25 555

Halláskárosult
(Érzékelési)

60 865

10,5

31 636

29 229

Egyéb

124 578

21,6

63 162

61 416

Összes

577 006

100

282 868

294 138

Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legutolsó, 2001-ben közzétett adatai szerint
577 ezer fogyatékossággal élô személy élt, ami a teljes népesség 5,7%-át jelentette. Ez az adat a KSH
szerint is alulbecsült. A fogyatékossággal élô személyek iskolázottsági szintje alacsonyabb volt 2001ben, mint a nem fogyatékossággal élôké. Ez az iskolázottsági hátrány a fogyatékossággal élô
személyek munkavállalási esélyeit önmagában is csökkenti. Ha hozzátesszük azt a tényt, hogy a
fogyatékkal élôk 68%-a községben vagy a kisebb városokban él, akkor a társadalmi hátrányaikat a
települési egyenlôtlenségbôl származó nehézségek tovább
súlyosbítják.
2001-ben a fogyatékossággal élôk közül legnagyobb arányt a testi fogyatékosok és a mozgássérültek
képviselik együttesen (43,6%), míg az értelmi fogyatékosok aránya megközelítôleg 10%, a vakok és
gyengénlátók aránya 14,4%. Az egyéb fogyatékossággal élôk aránya az 1990. évi adathoz képest
(6,7%) 21,6%-ra növekedett. Hallás-, beszédzavar-fogyatékossággal kb. 10%-uk él.
b. Tervezett kiadás
Nem találtunk adatokat a tervezett kiadásokra vonatkozóan.

c. Nemzeti koordináló szervezetek
Természetesen igen különböző véleményeket olvashatunk, ha olyan szervezet után kutatunk, amelyí
ernyőként átöleli az össze érdekvédelmi szervezetet, és koordinálja azok munkáját.
A következőkben a kormány álláspontját ismertetjük.

Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetsége (MEOSZ), Magyarország
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“There is no national umbrella organization. According to the Government, there is a national
umbrella organization. There are no legal provisions mandating the representatives of persons with
disabilities to participate in policy-making or to work with governmental institutions. Organizations of
persons with disabilities are sometimes consulted, when laws and regulations with a disability aspect
are being prepared. According to the Government, organizations are often consulted. Consultations
occur at the national level. Consultations occur also at the regional and local levels, according to the
Government. The government financially supports existing or new organizations of persons with
disabilities. Persons with disabilities participate to a very limited extent in legislatures, judicial
authorities, and political parties and to a great extent in NGO's. According to the Government,
disabled people participate to a very limited extent in government, legislatures, political parties and
NGO's but to some extent in judicial authorities. The role of organizations of persons with disabilities
is to advocate rights and improved services, mobilize persons with disabilities, identify needs and
priorities, contribute to public awareness, provide services and promote/organize income generating
activities. According to the Government, organizations do not promote/organize income generating
activities.”
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Önkéntes szervezetek, hálózatok listája, Magyarország

Szervezetek
Ministry of
Resources

Egyenlő
Hivatal

Tevékenységek leírása
National A Nemzeti Erőforrás
területei

Weboldal
Minisztérium felelősségi http://www.kor
many.hu/hu/ne
mzetiA Kormány egyik legfontosabb feladata egy minőségi, a eroforrasbetegek és az orvosok igényeit egyaránt szem előtt tartó miniszterium
egészségügyi rendszer megteremtése. Az egészségügy az
állampolgárok és ezen keresztül a társadalom szociális
biztonságát garantálja. Az egészségügyi rendszerben a
részben lakossági szintű, részben személyre szóló
ellátások a magyar társadalom egészségi állapotának
javítását, megőrzését, a betegségek megelőzését és
gyógyítását szolgálják.

A családnak, mint a társadalom alapegységének
sokoldalú támogatása, a családi élet biztonságának és a
gyermekvállalás feltételeinek javítása a magyar állam
egyik legfontosabb feladata. Az ifjúság a nemzet
felemelkedésének és a társadalom megújulásának
alappillére, ezért a Kormány gondoskodik a fiatalok
társadalmi integrációjáról. Szociális ügyek alatt a
szociális szolgáltatásokkal és ellátásokkal kapcsolatos
kérdéseket értjük.
Bánásmód A hatóság az egyenlõ bánásmód követelménye http://www.egy
megsértésének gyanúja esetén a jogaiban sértett fél enlobanasmod.
kérelmére, vagy a törvényben meghatározott esetekben hu/
hivatalból, hatósági eljárást folytat le annak
megállapítása érdekében, hogy történt-e hátrányos
megkülönböztetés.
Kérelem alapján vizsgálatot folytat, hogy az arra
kötelezett munkáltatók elfogadtak-e esélyegyenlõségi
tervet. Ha az arra kötelezett munkáltató (az ötven fõnél
több személyt foglalkoztató költségvetési szervek és a
többségi állami tulajdonban lévõ gazdasági társaságok)
elmulasztotta az esélyegyenlõségi terv elfogadását, a
hatóság felszólítja a mulasztás pótlására és szankcióval
sújthatja.
Közérdekû igényérvényesítés joga alapján pert indíthat a
jogaiban sértett személyek és csoportok védelmében.
2007. január 1.-jétõl a hatóság elõtt a társadalmi és
érdek-képviseleti
szervezetek
közérdekû
igényt
érvényesíthet.
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A hatóság továbbá véleményezi az egyenlõ bánásmódot
érintõ jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi
eszközei és jelentése tervezeteit, javaslatot tesz
kormányzati
döntésekre,
jogi
szabályozásra.
Rendszeresen tájékoztatja a közvéleményt és a Kormányt
az egyenlõ bánásmód érvényesülésével kapcsolatos
helyzetrõl,
tájékoztatja
az
érintetteket
az
igényérvényesítés
lehetõségeirõl.
Közremûködik
azoknak a jelentéseknek az elkészítésében, melyeket az
egyenlõ bánásmód hazai érvényesülésével kapcsolatban
nemzetközi szervezetek részére kell megküldeni.
Feladatai ellátása során együttmûködik az Egyenlõ
Bánásmód Tanácsadó Testülettel, az érintett társadalmi
és érdek-képviseleti szervekkel, valamint az állami
szervekkel.
Értelmi
Az ÉFOÉSZ fő tevékenysége a célcsoportjának
Fogyatékossággal Élők érdekvédelme, mely az ingyenes jogi tanácsadáson túl a
és Segítőik Országos jogszabályi
változások
véleményezése,
Érdekvédelmi
modellprogramok kidolgozása. Kiemelt célunk az Új
Szövetsége
Polgári Törvénykönyv kapcsán a cselekvőképtelenség
fogalmának eltörlése és a támogatott döntéshozatal
modelljének kiépítése.
Magyar
Nemzeti Az alapítvány összehangolja Magyarországon működő
Szívalapítvány
szívalapítványok
munkáját.
Képviseli
hazánkat
nemzetközi
szervezetekben,
így
az
Európai
Szívhálózatban és a Szív Világszövetségében. Keressük
és kezdeményezzük az együttműködést más hazai
civilszervezetekkel céljaink hatékonyabb képviselete
érdekében.

http://www.efo
esz.hu

http://www.mn
sza.hu/ang_ind
ex.htm

Alapítványunk a társadalmi szervezetek között vezető
szerepet játszik a hirtelen szívhalál elleni küzdelemben.
"Minden perc számít" programunk segítségével az eddigi
legnagyobb számban jutottak hozzá egészségügyi
szolgáltatók, elsősorban háziorvosi praxisok, életmentő
defibrillátor készülékekhez. Élen járunk közterületek és
más nyilvános nagy forgalmú helyek életmentő
rendszerrel való ellátásában is.
Autisták
Szövetsége

Országos Az Autisták Országos Szövetségét (AOSZ) szülők http://esoember
alapították 1988-ban Autisták Érdekvédelmi Egyesülete .hu
néven. Az azóta eltelt több mint húsz éves működés
során az AOSZ meghatározó szereplője lett az autista
emberek érdekvédelmének és több mint 1600 egyéni
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Hungarian Federation of
the Blind and Partially
Sighted

National Federation of
Disabled
Persons’
Associations (MEOSZ)
in Hungary

tagot és több mint 62 szervezetet tömörítő országos
ernyőszervezetté nőtte ki magát.
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
90 éve áll a hazai látássérült emberek szolgálatában.
Érdekvédelmi
tevékenységeinkkel
és
sokszínű
szolgáltatásainkkal próbálunk könnyebb és élhetőbb
világot teremteni a vak emberek számára. Pontírásban,
hanganyagban és elektronikus formában készült
folyóirataink és könyveink egyedülállóan biztosítják
számukra az információhoz jutást, kultúrát és a
szórakozást. Tankönyvellátó csoportunk szerzi be és
alakítja át látássérült tanulóink számára a tananyagot.
Segédeszközboltunkban az önálló életvitelt megkönnyítő
termékekhez juthatnak hozzá a látássérült emberek.
A mozgáskorlátozottságból eredo sajátos érdekek
feltárása, megfogalmazása, egyeztetése más csoportok
érdekeivel, e sajátos érdekek képviselete, védelme,
érvényesítése, különösen a jogalkotás befolyásolására
irányuló munkában. A mozgássérült emberek számára
hiányzó munka - oktatási - ,kulturális, sport -, szabadidos
és egyéb lehetoségek megteremtéséhez segítségnyújtás,
módszerek kidolgozása. Hiányzó szolgáltatások minta
értékű megvalósítása és elterjesztése, például speciális
személyi segíto, szállító, sorstársi tanácsadó és
információs szolgálat működtetésével Közreműködés az
állam által nyújtott, a mozgáskorlátozottságból eredo
egyes hátrányok kiegyenlítését szolgáló támogatásoknak
a jogosultakhoz való juttatásában, például a lakás
akadálymentesítési támogatás és a közlekedési támogatás
odaítélése során. A mozgássérülti lét átélésébol
táplálkozó sajátos ismertek és a tanult szakértelem
alapján szakértoi tevékenység kifejtése mind a
jogalkotás, mind a jogalkalmazás legkülönbözobb
területein.

mvgyosz@axel
ero.hu

www.meoszinf
o.hu

d. Demográfiai profilok
Fogyatékos emberek típusai 15 és 59 év között
Fogyatékossági
kategóriák

%

Mozgáskorlátozottak
(Fizikai)

43,6

Fogyatékosok száma

Férfi

Nő

15-59 éves

251 560

121 715

129 845

114 131
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Gyengénlátók, vakok
(Érzékelési)

14,4

83 040

34 947

48 093

34 876

9,9

56 963

31 408

25 555

37 584

Halláskárosult (Érzékelési)

10,5

60 865

31 636

29 229

22 692

Egyéb

21,6

124 578

63 162

61 416

80 246

Összes

100

577 006

282 868

294 138

289 529

Mentálisan beteg
(Pszihiátriai)

Fogyatékkal élők demográfaiai adatai
A fogyatékos személyek létszámának felmérésére az 1990. évi és a 2001. évi népszámláláskor került
sor, ez utóbbi szerint 577 ezer fő volt a számuk, ez a népesség 5,7%-át tette ki. Az adatfelvétel - a
KSH szerint is - alulbecsüli a fogyatékos népesség adatait, így a létszám 600 ezer főre becsülhető. A
fogyatékos személyek demográfiai összetételére jellemző, hogy közöttük jelentősebb számban vannak
időskorúak, mivel a fogyatékos személyek nagy része nem születésétől fogva sérült, hanem életkora
előrehaladtával betegség vagy baleset következtében vált azzá. A fogyatékos személyek között a 60
évnél idősebbek aránya 44,8%, több mint kétszerese a népesség egészében képviselt arányhoz
viszonyítva. A fogyatékosságot leginkább valamilyen tartós betegség
idézi elő (53,8%). A fogyatékos személyek 17%-a születése óta szenved fogyatékosságban. A 2001.
évi népszámlálás kategóriái szerint megállapítható, hogy a fogyatékos személyek közül legnagyobb
arányt a testi fogyatékosok és a mozgássérültek képviselik együttesen (43,6%), míg az értelmi
fogyatékosok aránya megközelítőleg 10%, a vakok és gyengénlátók aránya 14,4%. Az egyéb
fogyatékosságban szenvedők aránya az 1990. évi adathoz képest (6,7%) 21,6%- ra növekedett. Hallás, beszédzavar-fogyatékosságban kb. 10%-uk szenved. A fogyatékos személyek 22,7%-a egyedül élt,
57%-a lakott másodmagával (de nem fogyatékos személlyel), további 10,5%-uk három vagy annál
nagyobb létszámú háztartásban élt, míg megközelítőleg 8%-uk intézetben kapott elhelyezést. A
fogyatékos személyeket magukba foglaló családok 19%-ában van fogyatékos gyermek. A kétszülős
családoknál ez a mutató 15%, az egyszülős családoknál 45%. Különösen nehéz helyzetben vannak
azok a családok, ahol mindkét, illetve mindhárom gyermek fogyatékos. A fogyatékos gyermeket
gondozó családok 2,9%-a, illetve 0,3%-a tartozik ebbe a körbe. A fogyatékos és nem fogyatékos
emberek régiónkénti területi megoszlása jelentősen eltér egymástól. A dél-alföldi és északmagyarországi régióban nagyobb a fogyatékos emberek aránya. A településtípus szerinti megoszlás
adatai alapján a fogyatékos emberek magasabb arányban élnek a községekben (40,3%) és kevésbé a
fővárosban (14,2%), valamint más városokban (29,6%), mint a nem fogyatékos népesség, akiknek
17,6%-a él a fővárosban, 47,2%-a egyéb városokban és csupán 35,2%-a él községekben.
Fogyatékos személyek képzettsége
A 2001. évi népszámlálás adatai szerint a fogyatékos személyek 13,2%-a valamilyen speciális
általános iskolában végezte tanulmányait. Az általános iskolánál magasabb fokú végzettséggel
általában a mozgássérültek rendelkeznek, ennél kisebb arányban a vakok és a hallássérültek, az értelmi
fogyatékos tanulók pedig ebből szinte teljesen kirekesztődnek. A tanulásban akadályozott (enyhén
értelmi fogyatékos) tanulók a 2004/2005. évi statisztikai adatok szerint 126 speciális szakiskolában
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tanulhatnak, létszámuk 8369 fő. Ez a létszám duplája az 1991. évinek. A fogyatékos személyek iskolai
végzettsége összességében alacsonyabb, mint a népesség egészéé. A népszámlálás adatai szerint a
fogyatékos személyek 32%-a nem fejezte be az általános iskolát, s befejezett alapfokú iskolázottsággal
csak 39%-uk rendelkezett. Ez ugyan jelentős, 9%-os emelkedés, mégis a nem fogyatékos személyek
iskolai végzettségének arányától messze elmarad. Szakképesítéssel, illetve érettségivel 25%-uk
rendelkezik, míg egyetemi, főiskolai végzettsége a fogyatékos személyek 5%-ának van.
A KSH adatai szerint a fogyatékossággal élő emberek teljes létszáma – a 80-as években
mintegy 480 ezer fő, a lakossá mintegy 4,5 %-a volt. Megoszlásuk a követ-kező képet mutatta:
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1. táblázat
A fogyatékos emberek megoszlása (súlyosabbak)
fogyatékosságuk szerint, 1986 Fogyatékosság
Mozgássérült
Testi fogyatékos
Értelmi fogyatékos
Látásfogyatékos
Hallásfogyatékos
Beszédhibás
Egyéb

Megoszlás, %
31,0
9,9
8,2
19,5
19,5
4,7
11,2

Az általános iskolákban tanuló fogyatékossággal élő diá-kok száma körülbelül 34500 és 39500 fő
között mozgott a 90-es években. Ezen belül az érzékszervi és a halmozottan fogyatékossággal élő
diákok száma 2500 és 3000 közötti volt. A fogyatékosok óvodáiban és általános iskoláiban tanulók
népességén belül 90 % körül volt az értelmi fogyatékosok aránya.
Ez a mintegy 1 milliós teljes általános iskolai népesség körülbelül 3,5 %-a volt, akiknek az oktatását
körülbelül 4 ezer gyógypedagógus és 2 ezer nem gyógypedagógus végzettségű szakember végezte.
Más, szintén elterjedt kutatói becslések és a nemzetközi összehasonlítások alapján a népesség 2,5-3 %a között van az értelmi fogyatékossággal élő emberek ará-nya, ami Magyarországon 250 és 300 ezer
fő körüli abszolút számot jelentene (CZEIZEL el at 1978). Ehhez jön még az egyéb fogyatékossággal
élő emberek (50 – 100 ezer fő körül), és az egészségkárosodottak több százezres száma.
Az 1990-es és a 2001-es, önbevalláson alapuló, népszámlálási adatokat össze-vetve NAGY
megállapítja, hogy a „fogyatékos emberek száma 1990-ben 368265, 2000-ben 577006 volt,
népességbeli arányuk 3,5%-ról 5,7%-ra emelkedett. A sérült emberek számának ilyen rohamos
növekedése (tíz év alatt kb. másfélszeresére) valószínűleg a statisztikai és diagnosztikai problémákra
(tévedések) vezethető vissza, és nem a valós helyzetet tükrözi.” (2005, 5.) Mindenesetre, a 2001-es
népszámlálási adatok szerint a fogyatékossággal élő emberek száma és megoszlása az 1. ábrában
látható módon alakult. Nagy különbség mutatkozik a veleszületetten fogyatékossággal élő embe-rek
arányai között, arányuk 1990-ben 31,8%, 2001-en 17%. Ebben valószínűleg nem-csak az
egészségügyi ellátás színvonalának javulása játszik szerepet, hanem a fogyaté-kosok között az
időskorúak számának növekedése is. Mivel a szerzett fogyatékosságok az életút későbbi fázisaihoz is
kapcsolódhatnak, a veleszületett fogyatékosságok a gyermekek körében a legmagasabbak (2001-ben
66, 8%), és idős korban a legalacso-nyabbak (4%). A baleset, mint a fogyatékosság oka, főként (kb.
kétharmad részben) a férfiak esetében jelenik meg, valószínűleg ez arra vezethető vissza, hogy ők
gyakrabban végeznek balesetveszélyes tevékenységet, pl. munkavégzés közben. Az értelmi fogyatékos, siket, siketnéma, néma és beszédhibás emberek között magas a veleszületetten fo-gyatékosok
aránya, a mozgássérülést, egyéb testi fogyatékosságot, vakságot, gyengénlátást többnyire betegség
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okozza. A fogyatékos személyek nagy része (86%) egy, 12% kettő, 2% három fogyatékossággal él.”
(NAGY 2005, 9)
„A fogyatékosságot leggyakrabban betegség okozza. A két népszámlálás adatai között nagy különbség
mutatkozik a veleszületetten fogyatékossággal élő emberek ará-nyai között, arányuk 1990-ben 31,8%,
2001-en 17%. Ebben valószínűleg nemcsak az egészségügyi ellátás színvonalának javulása játszik
szerepet, hanem a fogyatékosok között az időskorúak számának növekedése is. Mivel a szerzett
fogyatékosságok az életút későbbi fázisaihoz is kapcsolódhatnak, a veleszületett fogyatékosságok a
gyerme-kek körében a legmagasabbak (2001-ben 66, 8%), és idős korban a legalacsonyabbak (4%). A
baleset, mint a fogyatékosság oka, főként (kb. kétharmad részben) a férfiak esetében jelenik meg,
valószínűleg ez arra vezethető vissza, hogy ők gyakrabban végez-nek balesetveszélyes tevékenységet,
pl. munkavégzés közben. Az értelmi fogyatékos, siket, siketnéma, néma és beszédhibás emberek
között magas a veleszületetten fogyaté-kosok aránya, a mozgássérülést, egyéb testi fogyatékosságot,
vakságot, gyengénlátást többnyire betegség okozza. A fogyatékos személyek nagy része (86%) egy,
12% kettő, 2% három fogyatékossággal él.” (NAGY 2005, 9)
Összegezve:
Az adatokból az látszik, hogy a fogyatékossággal élő emberek számát és össze-tételét illetően a
becslések eltérőek, attól függően, hogy milyen kritériumok alapján tör-ténik a minősítés.
Bármennyire is eltérnek azonban egymástól az egyes becslések – és ez bármeny-nyire is tanulságos
szociológiai szempontból –, az mindenesetre megkérdőjelezhetetlen-nek látszik, hogy a fogyatékosügy
a fogyatékosokat, családjaikat és a fogyatékosokkal közvetlenül foglalkozókat egybevéve milliós
embertömeget érint.
Fogyatékosok alkalmazására vonatkozó adatok
A 2001. évi népszámlálási adatok kiegészítésre kerültek a fogyatékossággal élők foglalkoztatási
adatainak bemutatásával. A fogyatékos személyek minél teljesebb társadalmi integrációjához
elengedhetetlenül szükséges az integrált, illetve védett munkaerőpiacon való növekvő jelenlétük. A
2001. évi népszámlálás szerint a fogyatékos személyek foglalkoztatási mutatója 9%-os volt az 1990.
évi 16,6%-hoz képest. Ezzel párhuzamosan a munkanélküli fogyatékos személyek 0,7%-os aránya
„csak” 2%-ra emelkedett. Ez azzal magyarázható, hogy az érintettek inaktív keresővé (57,5%-ról
76,7%-ra) váltak. 2000-ben, 2001-ben, 2002-ben és 2003-ban az érintettek 1/3-át ikerült a
munkaerőpiacon elhelyezni.
Szociális támogatásra vonatkozó adatok
A fogyatékos személyek részére a szociális ellátórendszer három speciális pénzbeli és négy speciális
személyes gondoskodást nyújtó ellátási formát biztosít. A pénzbeli ellátásban, illetve a személyes
gondoskodásban részesülő fogyatékos személyek száma megközelítőleg összesen 410 ezer, bár többen
részesülnek kettő vagy többszörös ellátásban. Legnagyobb mértékű a pénzbeli támogatásban
részesülők száma. Vakok személyi járadékában a 2005. szeptember havi adatok alapján - amelyet a
18 éven felüli vak személyek kapnak, akikről intézményben nem gondoskodnak – 8 ezer fő részesül.
A magasabb összegű családi pótlékot - amelyet a fogyatékos, illetve a tartós, krónikus betegségben
szenvedő gyermekek és súlyosan fogyatékos fiatal felnőttek kapnak - 122 ezer fő veszi igénybe.
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában - amelyet a súlyos mozgáskorlátozott személyek
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kapnak, akik a tömegközlekedést nem képesek igénybe venni - hozzávetőlegesen 270 ezer fő részesül.
A 2001-ben bevezetett új 13 pénzbeli támogatási formát, a fogyatékossági támogatást a 2005.
szeptember havi adatok szerint 100 ezer fő veszi igénybe. A személyes szociális gondoskodási
szakellátások közül nappali ellátás keretében 95 intézetben 2299 fő részére biztosítanak ellátást
döntően az önkormányzatok. Az átmeneti elhelyezésben részesülők, gondozóházban elhelyezettek
száma igen kevés. Tartós ellátásban, ápoló-gondozó otthonokban 16 ezer fő, rehabilitációs
intézményekben 5 ezer fő került elhelyezésre. A
bentlakásos intézmények többsége súlyos értelmi fogyatékosok ellátását, míg a rehabilitációs
intézmények főként a mozgássérült, értelmi fogyatékosok és vak személyek gondozását végzik.
e. Kutatás - Politikára vonatkozó adatok
In recent decades research projects have been performed on the extent of disability in Hungary.
Examples are the “2 per thousand examination” in the medical field, or “The Budapest study of
disabled children” in the field of special education. Both studies had a one-year longitudinal follow-up
which gave some information on the use of the services by chronically ill or disabled persons. Other
studies had the aim of revealing social causes of disability or disabilities in the elderly population.
Research projects were also conducted on situation analysis of vocational rehabilitation and social
security, or others for possible introduction of community-based rehabilitation services in primary
health care services. Research-based development of early pediatric neurorehabilitation created
international interest. The aim of the study of the family helping centers was to assist families having
one or more disadvantaged persons – as the smallest functioning entity of the society – instead of
assisting different persons. Due to favorable results family helping centers have been widely
established in the country.
f.

Nyilvános / Privát

Ezeket a szervezeteket állami pénzekből támogatják. Éppen ezért civil szervezeteknek minősítik őket.
g. „Independent living” – Önálló élet
Az önálló élet eszméi a 80-as években elterjedtek Nyugat-Európa szerte. Magyarországon csak a 90-es
években kezdett el foglalkozni vele néhány úttörő szemléletű ember. 1995 június közepén a
Mozgássérültek Marczibányi téri Állami Intézetében 12 súlyosan mozgássérült ember megalakította a
Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesületét. Az alapítók magja olyan emberekből állt, akik már
jelentős tapasztalattal a hátuk mögött, a változás szándékától vezérelve, ezeket az eszméket egy
tanfolyamon megismerve arra az elhatározásra jutottak, hogy maguk veszik kezükbe sorsukat, és
társaik helyzetén is megpróbálnak változtatni. Ehhez kettős célt tűztek maguk elé: egyrészt a
társadalom szemléletmódjának megváltoztatását a sérüilt emberek irányában, vagyis a fejekben
meglévő akadályok fokozatos felszámolását, és a környezetünkben lévő fizikai akadályok (lépcsők,
szűk ajtók, használhatatlan mellékhelyiségek, lejtők, liftek hiánya, a tömegközlekedés
akadályozottsága) fokozatos eltüntetését, másrészt maguk a sérült emberek tudatformálását. Az
Egyesület jelenleg több mint negyven, főleg kerekesszékes tagot számlál, de nem törekszünk
tömegszervezetté válni, olyan embereket várunk soraink közé, akik értik és magukénak vallják az
eszmét, és hajlandók társadalmi munkában aktívan tevékenykedni társaik érdekében. Tagjaink jelentős
része dolgozik, nagy részük kinn él önálló lakásban, vagy csoportos lakásotthonban, másik részük a
Marczibányi téri Mozgássérültek Állami Intézetében próbál önálló életet élni. Vannak közöttünk
családos emberek, sokan közülünk felsőfokú végzettséggel rendelkeznek.
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V. Nemzeti, foglalkoztatással kapcsolatos szolgáltatások
III.1 Konzultáció szolgáltatások terjedelme
Nagyon sok olyan szervezet működik Magyarországon, amelyek munkalehetőség közvetítésével
foglalkoznak fogyatékosok számára. Ellenben igen sokan közülük kevésbé sikeresek, mert sokan
elhyagyták a piacot, s cask néhány maradt fenn közülük. Támogatás nélkül az egyéni szervezetek és
kezdeményezések hamar elhalhatnak.
a. Nyilvános
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ)
A Foglalkoztatási Hivatalból (FH) és a megyei munkaügyi központokból áll. A Foglalkoztatási
Hivatal a munkaügyi központok és kirendeltségek szakmai tevékenységének irányításán és
koordinálásán túl tájékoztatást nyújt, és tanácsadást végez a külföldi munkavállalással kapcsolatban.
Vizsgálja a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos jogi szabályozás tapasztalatait, javaslatot tesz a
jogszabályok módosítására, és közreműködik azok előkészítésében. Koordinálja a központi munkaerőpiaci programok végrehajtását, szervezi, bonyolítja és koordinálja az Európai Unió pénzügyi
alapjaiból támogatott foglalkoztatási és képzési programokat. Irányítja az NFSZ keretében működtetett
szolgáltatások fejlesztését.
Az FH meghatározza, kidolgozza és működteti a hatósági és szolgáltató tevékenység ellátásához
szükséges informatikai és számítógépes rendszereket. Ellátja a munkaügyi központok hatósági
ellenőrzési feladatainak szakmai felügyeletét, hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében elvégzi a
munkavállalók kölcsönös foglalkoztatásának cseréjéről szóló nemzetközi szerződések végrehajtásával
kapcsolatos feladatokat, elbírálja a munkaügyi központok megyei (fővárosi) szervezete által hozott
határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket. A Hivatal ellátja a szociális partnerek munkaügyi
érdekegyeztetésben való részvételéhez szükséges felkészülése támogatásával kapcsolatos feladatokat.
A Foglalkoztatási Hivatal adatokat gyűjt és elemez




a munkabérek és keresetek alakulására vonatkozóan,
a magánközvetítők és -kölcsönzők éves tevékenységéről,
a külföldiek engedély-, illetve bejelentés-köteles magyarországi foglalkoztatásáról.

Az FH nemzetközi feladatokat lát el, amelynek keretében






koordinálja a munkaügyi központok nemzetközi tevékenységét,
elősegíti az ILO és EU tagságból adódó feladatok végrehajtását,
koordinálja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat azon feladatainak végrehajtását, amelyek a
személyek szabad áramlásához kapcsolódnak, beleértve az adatok összegyűjtését a tagállami
elszámolásokhoz,
ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) magyarországi rendszerének
működtetési és fejlesztési feladatait, az adatbázis figyelemmel kísérését, kapcsolatot tart az
EURES szerveivel,
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az ügyfélszolgálat keretében tájékoztatást nyújt és tanácsadást végez a külföldi munkavállalás,
az EURES-rendszer, illetőleg a külföldön igényelhető és a külföldiek által a Magyar
Köztársaság területén igénybe vehető álláskeresési támogatások egyes kérdéseiről,
együttműködik az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok
(EGT államok) foglalkoztatási szolgálataival, különös tekintettel a szociális biztonsági
rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek végrehajtásával
összefüggő feladatok tekintetében.

A Hivatal vizsgálja a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos és az azzal összefüggő jogi szabályozás
gyakorlati tapasztalatait, javaslatot tesz a jogszabályok módosítására, közreműködik a
foglalkoztatáspolitikával összefüggő jogi szabályozás előkészítésében.
Elvégez egyes munkaerő-piaci programokkal kapcsolatos feladatokat is, amelyek keretében





központi munkaerő-piaci programot dolgoz ki, javaslatot tesz munkaerő-piaci programok
indítására,
a miniszter által megadott szempontok alapján irányítja, koordinálja a központi munkaerőpiaci programok végrehajtását, továbbá lebonyolítja a MAT által jóváhagyott munkaerő-piaci
programokat,
a munkaügyi tanács állásfoglalása előtt véleményezi a munkaügyi központ által indítandó
programok tervezetét.
b. Magán

Rehabilitációs Foglalkoztató Kft
A LUX-TEX Rehabilitációs Foglalkoztató Kft 1990. óta működik a rehabilitáció területén, jogelőd
szervezetéből a TEXIN Kft-ből, 2000.12.19.-én szétválással jött létre. Jelenleg a Keleti és Nyugati
területi régiókban, hét megyében, 53 akkreditált üzemi telephelyen közel 1500 megváltozott
munkaképességű munkavállalót foglalkoztató kijelölt célszervezet, minősített védett foglalkoztató. A
megváltozott munkaképességű és a fogyatékkal élő emberek fokozottan átélik a szociális
bizonytalanság és a társadalomból való kirekesztettség érzését, ezért szűkebb környezetünkben
kialakult meggyőződésünk az volt, és ez azóta sem változott, hogy ezen embereknek nem csak
segélyekre, hanem széleskörű munkalehetőségekre van leginkább szükségük. A társaság tulajdonosai a
cég alapításakor a megtakarított pénzük bevonásával, az állami támogatás lehetőségeit felmérve
döntöttek arról, hogy a megváltozott munkaképességű embereknek a cég keretein belül folyamatos
munkalehetőséget.
.
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Relabor Kft.
Cégünk 1989-ben alakult Esztergomban egy helyi és egy dorogi telephellyel, azzal a céllal, hogy
munkalehetőséget biztosítson az egészségi állapotuk vagy fogyatékosságuk miatt az elsődleges/nyílt
munkaerő piacon elhelyezkedni nem tudó embereknek. Jelenleg dolgozóink 90%-a megváltozott
munkaképességű.
Működési hatékonyságunk növelése, a versenyképesség hosszú távú fenntartása érdekében
társaságunk sikeresen működik az MSZ EN ISO 9001:2000-as szabvány szerinti minőségirányítási
rendszerben.
Az ország három megyéjében - Komárom-Esztergom, Veszprém, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye működtetünk telephelyeket, ahol szolgáltató és termelő tevékenységeket végzünk.
evékenységi körünk az évek során a piac igényeihez igazodva folyamatosan bővült, telephelyeinken az
alábbi termelő és szolgáltató tevékenységeket végezzük:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

elektronikai és mechanikai alkatrészek összeszerelése
kábelkonfekcionálás
elektronikai alkatrészek kézi és gépi forrasztása, előszerelés
csomagolási, összeállítási munkák
kiszerelési, csomagolási, összeszerelési munkák
gépi stancolás
faipari termékek gyártása, kisbútor gyártás
parkfenntartás, parképítés, takarítás (önkormányzatok, kórházak, egyéb intézmények)
papírdobozok, csomagolóanyagok gyártása
varrodai munkák (munkaruha, köpeny, heveder)
műanyag logikai játék, számolópálcika gyártása
kapcsolószekrények szerelése
méréstechnikai berendezések szerelése
c.

Közösség - Önkéntesség

Nem találtunk közösségi konzultációs szolgálatokat..
d. Önérvényesítés
Nem találtunk érdekvédelemmel foglalkozó konzultációs szolgáltatásokat.

III.2 Konzultációs szolgáltatások jellege
e. Értékelés
A fent említett szervezetek teljesítményét, szolgáltatásaik minőségét nem ellenőrzi központi testület.
f.

Alkalmasság
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Ha a vállalkozásnak megvan az összes, működéshez szükséges dokumentuma, nics egyéb igazolásra
szükség ahhoz, hogy rehabilitációs és konzultációs tevékenységet folytasson.

g. Kihelyezés
Nem találtunk szolgáltatást.
h. Támogatás
A Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal felelős szolgáltatások nyújtásáért vállalatok és fogyatékosok
munkával kapcsolatos tevékenységeire vonatkozóan.
i.

Jólét

A nemzeti Fogyatékossági Program foglalkozik ezzel a kérdéssel.
j.

Monitoring és nyomonkövetés

Olyan központi iroda vagy szervezet, amely ilyen típuső vállalatok szálgáltatásait felügyeli, nem
létezik.
k. Munkaadói támogatás
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnak igen komoly kapcsolatai vannak az vállalatokkal. A
vállalatoknak jelenteniük kell az alkalmazott fogyatékosok számát, néhány esetben képviselőt is kell
foglalkoztatniuk, esetleg belső szakértőt. A gyakorlatban a vállalatok igen gyakran veszik igénybe a
Munkaügyi Központok szolgáltatásait.
III.3 Képzés és támogatás
l.

Szakképzés

„According to the census data, 32 percent of persons with disabilities did not finish primary school,
and only 39 percent completed their primary education. Though this accounted for a considerable 9
percent increase, it still lagged considerably behind the educational level of persons without
disabilities. 25 percent had vocational training or the diploma of a secondary school, and 5 percent had
a college or university degree.
(Source: Resolution of Parliament 10/2006 (16 February) on the new National Disability
Program [10/2006. (II. 16.)
There are different kinds of initial vocational education opportunities in Hungary. Secondary
vocational schools provide both general and vocational training, and pupils have the option of
applying to a college or a university after graduation. In Hungary usually disabled children have their
own special kindergartens, special schools and vocational training. These institutions are specialized
for certain disabilities and provide sufficient education for their children. The Hungarian National
Core Curriculum deals with the discussion of education of disabled children in a separate, additional
chapter. This document states guidelines for the education of children with disability in special
kindergartens and in special schools, with noticing the special educational requirements what the
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institutions follow in order to offer suitable education for their students. These special needs can be
expressed in the local curriculum of the school (the local curriculum is also used in other, non-special
Hungarian schools), where the regulations of the national curriculum can be adapted to the special
needs of the students.
Therefore the education of disabled students mainly takes part in special schools. Despite the fact that
the number of requests for integrated education has increased, the obligatory integrated education is
not possible, because of the current financial situation of Hungary. However the fact of the right for
every Hungarian school to educate students with disability, if the institution has the required
accessibility is already an enormous step ahead. Schools educate handicapped students receive higher
normative from the State after every disabled student.
In Hungary in the current academic year in total 43,140 disabled students’ education is in process in
special institutions, where as the number of integrated students is 3,968. At the moment there are 200
special institutions for students with disability, and there are 469 general schools that run special
classes for students with disabilities. In the special kindergartens and primary schools 6517 teacher or
educator work. Most of the universities consider the presence of a disabled student as a problem,
rather than a positive phenomenon. Of course, the institutions always can bring up “good” reasons to
accept a presence of a handicapped student with a negative attitude. The most common reason is the
lack of accessibility. But the problem of bad attitude of individuals toward disabled people shouldn’t
be neglected as well. In order to provide educational opportunities to such populations, the
government seeks to aid students with accessibility to buildings and facilities. The Ministry of
Education will provide wheelchair accessible entrances, bathrooms, doors, and other structural
accommodations.
Taking into consideration the skills and state of health of persons with reduced working abilities,
training, or the insurance of vocational training, is the duty, in the first place, of the employer (at the
time when the reduction of working abilities is established). The employer may apply for financial
support. People with reduced working abilities and disabled persons may attend, in addition to
mainstream training institutions large, rehabilitative and general-purpose training programs run by the
employment offices. The services offered by the labor market organization are free of charge. The
special institutions that are established in order to train or retrain disabled people offer their services
by taking into consideration the conditions of the persons with disabilities. Such institutions have
specially trained teaching staff who can carry out effective training. The NGOs play an important role
in this field. However, the number of applicants who seek training at such institutions by far exceeds
the number of places available. Measures of vocational rehabilitation like vocational guidance, jobseeking and vocational training is financed by the Labor Market Fund. Whereas the legal background
has been established, this has not resulted in an adequate institutional system yet. The transportation,
the adaptation and technical aids are financed by the Rehabilitation Fund, which is part of the Labor
Market Fund. The local authorities as well as any employers who employ disabled person can compete
for sources. The institutional background is missing.
Jó példa
A Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ Szociális
Intézményegységének jogelődje, A Fogyatékosok Ápoló-Gondozó Otthona 1978-ban létesült, egyetlen
intézményként Békés megyében, amely a kiskorú fogyatékosok bentlakásos ellátására szakosodott.
Napjainkban a szociális intézményegység vegyes profilú intézményként többféle ellátási forma
megszervezését biztosítja 235 sérült gyermek és fiatal számára. Azon középsúlyos vagy súlyos
mértékben akadályozott, vagy más fogyatékosságban szenvedő személyek ellátásával foglalkozik,
akiknek oktatása, képzése, foglalkoztatása, valamint gondozása csak intézményi keretek között
oldható meg. Számukra biztosítja az ápolást, gondozást, habilitációs, rehabilitációs ellátást, szociális
és szabadidős foglalkoztatást, hét szakmai területen.
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Az intézmény alapszemléletét a barátságos környezetben való családias ellátás jellemzi. Minden
ellátott, a számára legmegfelelőbb fejlesztéseken vehet részt. A szociális intézményegység
szolgáltatásaival, speciális terápiák alkalmazásával a mindenoldalú fejlődést szolgálja.
m. Rehabilitáció
Nincs fellelhető adat.

n. Támogatott munkaadói kvóták
Nincs fellelhető adat.
o. Rejtett foglalkoztatás
A munkavállalói oldal vizsgálata először az úgynevezett emberpiacok és a feketemunka témakörére
koncentrált (Sik [1997b], Sik [2000]). Ugyancsak a be nem jelentett munka elterjedtségét vizsgálja
Czibik–Medgyesi [2007] egy empirikus lakossági felvétel alapján. A vállalatok rejtett gazdasági
részvételére vonatkozó kutatások egy vonulata munkaadói oldalról, vállalatok empirikus vizsgálatán
keresztül próbált az adócsalás és adóelkerülés mellett megvalósuló foglalkoztatási és bérezési formák
elterjedtségére vonatkozó adatokhoz jutni (Toth–Semjen [1996], [1998], Semjen–Toth [2004]). Több
kutatás pedig személyi jövedelemadó aggregált adatainak az elemzésével és különböző adatforrások
adatainak összevetésével vállalkozott a be nem jelentett munkavégzés elterjedtégének becslésére
Az eredmények az 1990-es évek végétől a be nem jelentett munka elterjedtségének növekedésére
mutattak (Sik [2000]), illetve ennek arányát 2005-ben 17 százalékra teszik (lásd jelen kötetben A
feketefoglalkoztatas merteke Magyarorszagon című tanulmányt). Egy 2007. évi lakossági kérdőíves
vizsgálat a be nem jelentett munkavégzés nem elhanyagolható mértékű elterjedtségére utal: ezek
szerint az alkalmazottak és az alkalmi munkavállalók több mint 10 százaléka fi zetése egy részét
zsebbe kapta, és ezen kívül 17 százalékuk kapott számlára is jövedelmet munkáltatójától (Czibik–
Medgyesi [2007]). EC [2007] is foglalkozik a be nem jelentett munka hazai elterjedtségével: az ott
közölt eredmények szerint Magyarországon a válaszadók (az 5 százalékos EU-átlagnál nagyobb, de
Elek Péterék kötetbeli vagy Czibik–Medgyesi [2007] eredményeinél alacsonyabb) 7 százalékos
arányban mondták, hogy végeznek be nem jelentett munkát. A magyarországi empirikus vállalati
vizsgálatok – például Semjen–Toth [2004], Semjén es szerzőtarsai [2001], illetve Toth [1998] –
egyértelműen alátámasztják az adózási környeztet és az adócsalás, adókikerülési törekvések, a rejtett
gazdaságban való részvétel kapcsolatát. Amellett, hogy az adózási viselkedésre, ezen belül az adózási
fegyelemre az APEH tevékenységében bekövetkező változások és azok érzékelése is jelentős hatással
lehetnek, ezek az írások arra is rávilágítanak, hogy a vállalkozások adózási viselkedése jelentős
mértékben függ a gazdasági klímától, valamint az ezzel szintén szorosan összefüggő szerződéses
(szállítási és fi zetési) fegyelemtől is. Semjen [2001] fordított megközelítéssel az APEH munkájának
vizsgálatából és ellenőrzési „hatékonyságának” látszólagos romlásából következtetett arra, hogy a
kilencvnes évek második felében a rejtett gazdaság visszaszorult.
Kutatási eredmények
Ezek a vizsgálatok nem törekedtek ugyanakkor arra, hogy a rejtett gazdaság méretét megbecsüljék,
inkább csak azt vizsgálták, milyen – hogyan változik – az adócsalás elterjedtsége és az adózási
fegyelem a vizsgált vállalati körben. Bár a kilencvenes évek második felére vonatkozóan
egyértelműen javuló kép rajzolódott ki a vállalati adatok elemzéséből, kérdéses, hogy ez mennyire
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általánosítható, mennyire érvényes a vizsgált vállalati körön (közép- és nagyvállalatok) kívül. A
korrupciós tranzakciók vizsgálata még az adócsalásra vonatkozó vizsgálatoknál is több nehézséggel
jár, mivel itt mindkét fél (a vevő és az eladó is) messzemenően érdekelt a tranzakció megtörténtének
eltitkolásában. Ennek megfelelően a korrupció észlelésére vonatkozó vizsgálatok sokkal számosabbak,
mint a tényleges korrupciós helyzetekkel foglalkozóké.
Ennek ellenére több tanulmány tűzte ki céljának a magyarországi korrupciós jelenségek egyegy
csoportját létrehozó okok közgazdasági elemzését (Kollő [1992]) vagy bizonyos korrupciós helyzetek
elterjedtségének felderítését (Sik [1999], [2002]). Kísérlet történt továbbá az üzleti életben érvényesülő
korrupciós jelenségek feltárására (Szanto–Toth [2008]), illetve a magyar vállalati szféra korrupciós
tapasztalatainak számszerűsítésére (Mako [2008a], [2008b]). Lacko [2006] az adóterhek és a korrupció
közötti összefüggést és a korrupciónak a munkapiac különböző szegmenseire gyakorolt hatását
elemezte nemzetközi adatok alapján. Számos tanulmány foglalkozik azzal is, hogy milyen okok
húzódnak meg a magyarországi rejtett gazdaság és a be nem jelentett foglalkoztatás feltételezett
jelentős súlya mögött, illetve milyen kormányzati politikával, milyen intézkedéscsomaggal lehetne
eredményesen csökkenteni a rejtett foglalkoztatás és a rejtett gazdaság mértékét Magyarországon
(például CEMI [2006], Leibfritz [2008], World Bank [2008]).
-

Coaching

Job coaching for people with disabilities does not exist. Coaching and mentoring refers only to
management and senior leaders.
VI. Törvényi háttér
IV.1 Nemzeti rehabilitációs törvényhozás
A fogyatékos emberek életminőségére, esélyegyenlőségére, integrációjára vonatkozó
szabályokat tartalmazó jogszabályok jegyzéke
Új jogszabályok:
1998.évi XXVI.törvény a fogyatékos emberek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 11/1998
(IV.29).MüM rendelet a munkaügyi központok rehabilitációs eljárásáról 1999. évi C. törvény az
Európai Szociális Charta kihirdetéséről (15. cikk, melynek tárgya a fizikailag vagy szellemileg
fogyatékos személyek szakmai képzéshez, a rehabilitációhoz és a társadalomba történő újra
beilleszkedéshez való joga- ratifikálása a 2005. évi V. törvény az Európai Szociális Charta
kihirdetéséről szóló 1999. évi C. törvény módosításáról.)
100/1999. (XII. 10.) OGY határozat az Országos Fogyatékosügyi Programról (Intézkedések
meghatározása a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, önrendelkező képességének, önálló
életvitelének, a társadalmi életben való aktív részvételének biztosítása érdekében.) 2062/2000. (III.
24.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtására vonatkozó középtávú
intézkedési tervről (Az Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtására vonatkozó középtávú
intézkedési terv, az élet minden területére vonatkozóan, minisztériumok szintjére lebontottan.)
30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan
nyújtható támogatásokról (A szolgáltatás tartalma, rehabilitációs tanácsadás, mint önálló tanácsadási
forma.) 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről ( 22.§ a felnőttképzési normatív támogatásról.)
29/2002. (V.17.) OM rendelet a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához
szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről 2003. évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról. 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az Egyenlő Bánásmód
Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
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feladatairól és működésük feltételeiről (A bentlakásos intézményben ellátott személyek
foglalkoztatásának megszervezése; egyéni rehabilitációs program készítése; támogató szolgálat; a
rehabilitációs intézményekre vonatkozó szabályok; a szociális szolgáltatásban részesülők
munkavégzésének szabályai.)
1999-2005 közt módosult jogszabályok:
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 112-113. E § (A rehabilitációs
intézményekre és a rehabilitációs célú lakóotthonokra vonatkozó külön szabályok) 1992. évi XXII. tv.
a Munka Törvénykönyvéről; 72. §, X/A fejezet (a távmunkát a munkaviszony sajátos
formájaként szabályozza;87/A a rokkantsági nyugdíjra jogosult személy munkaviszonyát erre
tekintettel felmondani nem lehet)
1991. évi IV. tv. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 41/A rendelkezik a
legalább 20 főt foglalkoztató munkaadó foglalkoztatási kötelezettségéről(5 %-os kvóta), illetve a
rehabilitációs hozzájárulás fizetéséről a hiányzó létszám után) (A rehabilitációs hozzájárulás mértéke
2004-ben a tárgyévet megelőző év nemzetgazdasági bruttó átlagkereset 8 %-ára növekedett.)
1996. évi LXXXI tv. a társasági adóról és az osztalékadóról 7.§ (1) v) : a 20 fő alatti társasági
adóalanyok legalább 50 %-ban megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása esetén
a mindenkori minimális munkabér mértékéig adóalap csökkentésre jogosultak(havonta és fejenként)
1995. évi CXVII. Tv. a személyi jövedelemadóról 21.§ 49/B § (6) a a 20 fő alatti személyi jövedelem
adóadóalanyok legalább 50 %-ban megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása
esetén a mindenkori minimális munkabér mértékéig adóalap csökkentésre jogosultak(havonta és
fejenként)
6/1996. (VII.19.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci
Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról 19-20 § (A megváltozott
munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható támogatás.)
8/1983. (VI. 27.) EüM-PM együttes rendelet a megváltozott munkaképességű dolgozók
foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról (munkáltatók támogatásának szabályai, védett foglalkoztatás
támogatása)
Eltérő válaszokat adhatunk ugyanarra a személyi körre vonatkozóan, annak függvényében, hogy
polgári jogi, emberjogi, szociális vagy a munka világával összefüggő kérdésről van-e szó.
A fogyatékos emberek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
preambulumában a fogyatékosságot – az Európában elfogadott 1980 évi WHO értelmezésre épülő
„testi funkciók tartós károsodása, amely egyben a társadalomban való részvételt tartósan
megnehezítő állapot” tartalomtól eltérően - a mozgás és a kommunikációs képességek jelentős
változásában, illetve hiányában (szűkített tartalomra) illetve számottevő ( szűkített terjedelemben)
határozza meg.
4. § E törvény alkalmazásában
a) fogyatékos személy: az, aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi,
értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában
számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív
részvétel során;
b) rehabilitáció: az egészségügyi, mentálhigiénés, oktatási, képzési, átképzési, foglalkoztatási,
szociális rendszerekben megvalósuló folyamat, amelynek célja a fogyatékos személy képességének
fejlesztése, szinten tartása, a társadalmi életben való részvételének, valamint önálló életvitelének
elősegítése;
A tartalmában eltérő fogalomhasználat a nemzetközi kommunikációt, adatok összehasonlítását
rendkívül megnehezíti, mivel -ha nem konkrét állapotokról van szó- nem ugyanarról az esetkörről
szól . Mivel a hazai fogyatékos fogalom csak súlyos tartalommal bír, a társadalmi részvétel jogos
elvárását folyamatosan ellátási és gondozási problémák kísérik. Ez a társadalmi közgondolkodásban
a fogyatékosságot az elesettséggel párosítja, az integrált megoldás lehetőségével szemben gyakran
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kételyeket támaszt.
2004. január 27-én lépett hatályba az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról a
2003. évi CXXV .törvény.
Ennek értelmében tilos a hátrányos megkülönböztetés az emberi élet sok más jellemzője mellett a
fogyatékosság és az egészségi állapot szerint.
Ez azonban nem sérthet alapvető jogot, nem biztosíthat feltétlen előnyt, és nem zárhatja ki az egyéni
szempontok mérlegelését.
Magyarországon a munkaviszonyra, a foglalkoztatásra, a foglalkoztatás támogatására, a
munkavédelemre, a munkaalkalmasságra vonatkozó jogszabályokban a fogyatékos ember a
megváltozott munkaképességű személyek csoportjában jelenik meg.
A megváltozott munkaképességű személyt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló törvény (Flt, 1991. évi IV.tv.58.§ (5 ) bekezdés m) pontja az ILO meghatározásával
összhangban a következőképpen definiálja:
"megváltozott munkaképességű személy: aki testi, vagy értelmi fogyatékos, vagy akinek orvosi
rehabilitációt követően munkavállalási, munkahely megtartási esélyei testi, vagy szellemi károsodás
miatt csökkennek.”
(Az Flt. megváltozott munkaképességű fogalma tehát csak a munkaerőpiaci esélyek romlását –az
elvárható társadalmi szerep veszélyeztetettségét - mérlegeli, az érintett munkanélküliségét, szociális
és társadalombiztosítási ellátását nem vizsgálja.
Ugyanakkor a fogyatékosságot a munkaerő piaci esélyek vizsgálata nélkül, a munkaerő piac
tényleges helyzetének megfelelően a szolgáltatások és támogatások nyújtása szempontjából megváltozott munkaképességet eredményező állapotnak tekinti
A munkanélküli ellátásra való jogosultságból azonban a rokkantsági nyugdíjra jogosult, ellátásban
nem részesülő munkavállalót kizárja .[Flt 25.§(1) bek c);41.§]
A munkaügyi központok foglalkozási rehabilitációs eljárásáról, valamint a megváltozott
munkaképességű munkanélküliek foglalkoztatását elősegítő egyes támogatásokról szóló 11/1998.(IV.
29.) MüM rendelet a megváltozott munkaképességű személyek közül a munkanélkülieket tekinti a
munkaügyi központokban kiépülő foglalkozási rehabilitációs eljárás alanyának.
A foglalkoztatás támogatása (dotáció) és a foglalkoztatási kötelezettség (kvóta) alanyi körébe
jogszabály (8/1983 (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet 28. § (1) bekezdés) szerint az tartozik, aki
munkaviszonyban, biztosított bedolgozóként dolgozik és akinél a minimális, támogatásra jogosító
károsodás mértéke a rokkantság orvos-szakértői minősítési skáláján a 40 %-ot, illetve bányászok
esetében a 36 %-ot eléri.
A munkaügyi központok foglalkozási rehabilitációs eljárásának alanya lehet az a munkanélküli is,
akinek munkaképesség változása a szakképzettségi szintjével ellátható, vagy a legalább 1 évig
utoljára ellátott foglalkozása gyakorlásában korlátozza éss ezt foglalkozás- egészségügyi
szakvélemény igazolja.
Ugyanakkor minden munkavállalásra jogosult személynek – így minden megváltozott
munkaképességű embernek - joga van az Állami Foglalkoztatási szolgálat szolgáltatásai közül a
munkaerőpiaci információra (tájékoztatásra) és munkaközvetítésre.
a. Politikai célkitűzések
Az Országos Fogyatékosügyi Program céljai
1. A rehabilitációval kapcsolatos célok I.
A fogyatékos állapot kialakulásának és a fogyatékos állapot rosszabbodásának megelőzése
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A Nemzeti Népegészségügyi Programhoz kapcsolódóan az egészségtudatot erősítő programokra van
szükség, melyek kiemelt színterei lehetnek a család, az egészségügyi és az oktatási intézmények,
valamint a munkahely.
Erősíteni kell és elérhetővé kell tenni a tudatos családtervezést segítő, illetve az életvezetési
tanácsadást nyújtó (egészségügyi, oktatási, szociális és gyermekvédelmi) intézményeket, törekedni
kell ezek rendszerszerű működésének biztosítására.
Prevenciós célzattal szükséges további kutatások támogatása a veleszületett fogyatékosság
kockázatának, a koraszülések számának csökkentésére. Ki kell terjeszteni a terhességek alatti és
utáni korai szűréseket, bővíteni kell azokat a speciális egészségügyi beavatkozásokat, melyek révén
csökkenthető a fogyatékosság kialakulásának mértéke.
Át kell tekinteni a kötelező orvosi szűrővizsgálatok rendszerét, és szükség esetén javaslatot kell
kidolgozni azok korszerűsítésére; ehhez kapcsolódóan meg kell vizsgálni az orvosi szűrővizsgálatot
követő egészségügyi, szociális, mentálhigiénés, pedagógiai, foglalkozási rehabilitáció egységes
rehabilitációs rendszerré történő szervezésének lehetőségét.
A Munkavédelem Országos Programjához kapcsolódóan olyan jogi intézkedéseket kell tenni és
olyan programokat kell indítani, amelyek megelőzik a munkahelyi baleseteket, erősíteni kell a
munkahelyi egészségvédelmet és a munkabiztonsági feltételeket. Meg kell vizsgálni az önálló,
korszerű kockázatkezelésen alapuló balesetbiztosítási ág kialakításának és bevezetésének jogi és
pénzügyi lehetőségeit.
A fogyatékosság definíciója, a fogyatékosság minősítése
A WHO 2001-ben adta ki a „Funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása”
c. dokumentumot (a továbbiakban: FNO), ami ma a legkorszerűbb minősítési rendszer. Az FNO
legfontosabb üzenete, hogy az emberi tevékenységek korlátozottságának, a társadalmi életben való
részvétel akadályozottságának az egészségi állapot mellett - azzal azonos hangsúllyal - környezeti és
személyes tényezők is okai lehetnek. A minősítés új alapokra helyezése érdekében ki kell dolgozni
az FNO - mint interdiszciplináris, komplex minősítési rendszer - gyakorlati alkalmazásának
jogszabályi feltételeit, biztosítani szükséges a szakemberek képzését, illetve a minősítő eljáráshoz
szükséges tárgyi feltételeket.
A fogyatékosság definíciójának jogszabályokban megjelenő eltérő tartalmára ott, ahol ebben az
anyagban fogyatékos felnőtt korú emberekről van szó, egyúttal a megváltozott munkaképességű
személyeket is érteni kell.
A komplex rehabilitáció megalapozása
Magyarországon a fogyatékosság jogi definíciója nem egységes, ezért az ellátásokkal érintett
személyek köre - sok esetben indokolatlanul - is eltérő. Mindemellett a különböző pénzbeli és
természetbeni oktatási, egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi, foglalkoztatási stb. ellátásokra való
jogosultság megszerzéséhez különböző minősítő bizottságok működnek, melyek szakvéleményei
gyakran azonos ágazaton belül sem felcserélhetők. Ez indokolatlan terheket ró az érintettekre és a
finanszírozóra. Meg kell vizsgálni a minősítő eljárások egységesítésének és egyszerűsítésének
lehetőségét.
Komplex - folyamatban megvalósuló - rehabilitációs területek
Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy hogyan lehet az egészségügyi, közoktatási, szociális
és gyermekvédelmi intézményekben megvalósuló, 6 évesnél fiatalabb fogyatékos gyermekek korai
fejlesztését szakmailag és finanszírozási szempontból egységes rendszerré fejleszteni.
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Új alapokra kell helyezni a munkaképesség minősítését és a minősítést követő, a munkába
állítást célzó, eredményes komplex, egymásra épülő és egymást kiegészítő (egészségügyi,
foglalkozási, mentálhigiénés és szociális) rehabilitációs rendszert; cél, hogy a rehabilitációs
szakaszt követően - melynek időszaka alatt rehabilitációs járadék folyósítható - munkavállalásra
kerüljön sor. A munkaképesség-változás új minősítési rendszerét komplex módon kell kialakítani,
a meglévő munkaképesség mértékének meghatározására, az érintett személy képezhetőségére,
szakképzettségére, foglalkozására és életkorára figyelemmel. Az orvosszakmai minősítési rendszer
átalakításával szükséges olyan komplex szakmai kritériumrendszer kimunkálása, amely egyaránt
vonatkozik az egyén állapotára, ezen belül a fogyatékosság mértékének megállapítására, a
szükséges rehabilitáció fő irányaira, a megmaradt funkciók alkalmazására.
Ki kell építeni a betegség, baleset vagy más ok miatt fogyatékossá vált emberek azonnali és
komplex rehabilitációját szolgáló intézményrendszert (pl. vakok elemi rehabilitációja).
Ki kell építeni a gyermek- és különösen a felnőtt korú autizmussal élő személyek komplex
(foglalkozási, szociális és pedagógiai) rehabilitációjának intézményrendszerét, ideértve az
autizmus diagnosztizálását is.
Biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférést az alapvető orvosi ellátáshoz és a szakorvosi
ellátásokhoz bármely fogyatékos ember számára. Ennek érdekében az egészségügy átalakítása és
fejlesztése keretében biztosítani és támogatni kell a házi (gyermek)orvosi és a fogorvosi ellátás,
valamint a szakorvosi ellátások esetében a megfelelő, a fogyatékos személyek számára is egyenlő
eséllyel igénybe vehető szolgáltatás biztosításához szükséges eszközök beszerzését, át kell
tekinteni az egészségügyi szolgáltatások könnyebb hozzáférési lehetőségét (pl. szűrővizsgálatok)
és programot kidolgozni a megvalósíthatóságra.
A szakképzésbe bekapcsolható fogyatékos fiatalok esetében meg kell teremteni a képzés, a
rehabilitáció és a foglalkoztatás összhangját.
Ki kell dolgozni azon eljárásokat, amelyek a fogyatékos tanulók oktatási rendszeren kívüli
támogatásának formáit harmonizálják a képzés feltételrendszerével (pl. szállító és személyi segítő
szolgálatok, a képzést támogató segédeszközök). Fontos meghatározni az oktatási intézmények
szerepét e támogatási formákhoz való hozzáférés kezdeményezésében, az ellátásra való jogosultság
igazolásában, az ellátások biztosításában (pl. bizonyos segédeszközöknek a képzés időtartamára
való kikölcsönzésében).
A mentálhigiénés rehabilitáció körében gondoskodni kell olyan programok indításáról, amelyek
segítséget nyújtanak a fogyatékos személynek, a fogyatékos személy hozzátartozóinak a
fogyatékos állapot elfogadásában, szerzett fogyatékosság esetén az új életforma kialakításában, az
önálló életvitelre történő felkészítésben; továbbá a fogyatékos személyekkel foglalkozó
szakembereknek a kiégési tünetek megelőzésében, azok kezelésében.
b. Szabványok
Az MSZT (Magyar Szabványügyi Testület) független, nonprofit köztestület, melynek főbb
tevékenységei és szolgáltatásai:







szabványosítás
tanúsítás
felnőttképzés
szabványkiadás
szabványforgalmazás
információszolgáltatás
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c. Akkreditáció

Az akkreditációs eljárás kezdeményezője a munkáltató, amely megváltozott munkaképességű
munkavállalókat foglalkoztat, és rehabilitációs tevékenységének elismeréseként az államtól
támogatásban kíván részesülni. Az akkreditációra semmilyen előírás nem kötelezi a megváltozott
munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatókat, azonban a támogatás feltételeként
szabja meg a jogszabály az eljárásban való részvételt és a tanúsítvány megszerzését. Az akkreditációs
eljárást a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (továbbiakban: FSZH) Akkreditációs Főosztálya végzi, a
Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(továbbiakban: ket.) alapján, valamint a 176/2005. (IX. 2.) kormányrendelet a megváltozott
munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának továbbá az akkreditált
munkáltatók ellenőrzésének szabályairól (a továbbiakban: 176/2005. rendelet) alapján, valamint a
14/2005. (IX. 2.) FMM-rendelet a rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer
szabályait tartalmazó rendelet alapján (a továbbiakban: 14/2005. rendelet). Az akkreditációs eljárás
során megfizetendő díj összegét 2006. január 1-jei hatállyal a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi
miniszter a 26/2005. (XII. 27.) FMM-rendelet (a továbbiakban 26/2005. rendelet) szabályozza. „A
megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának célja
annak tanúsítása, hogy – az akkreditációs tanúsítványban meghatározott székhelyen, telephelyen,
illetve fióktelepen – a munkáltató – rendelkezik azokkal az akkreditációs követelményrendszerben
meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek biztosítják az egészségkárosodással élő és a
fogyatékos személyek egészségi állapotának és fogyatékosságának megfelelő munkahelyi
környezetben megvalósuló foglalkoztatást, és – tevékenységével elősegíti a munkavállalók
képességeivel elérhető legmagasabb szintű foglalkoztatás megvalósítását.” (Somodi, 2006, 11)
Az egyes munkáltatók eltérő foglalkoztatási gyakorlatának, a megváltozott munkaképességű
munkavállalók számának és arányának alapján különböző szintű elvárások fogalmazhatók meg. Az
akkreditációs szintek bevezetésével lehetővé válik, hogy
• a rehabilitációs foglalkoztatást tervező, illetve abba éppen bekapcsolódó,
• a megváltozott munkaképességű munkavállalókat jelentős számban foglalkoztató,
valamint
• az egészségkárosodással élő és a fogyatékos személyek munkavégzését magas
szinten szervező munkáltatók egyaránt minősíttethessék saját foglalkozási rehabilitációs
tevékenységüket. Az ennek alapján elérhető minősítési szintek:
• akkreditált foglalkoztató
• rehabilitációs foglalkoztató,
• védett foglalkoztató.
A minősítési szinteket tanúsítványok igazolják. Az akkreditációs eljárás alapján kiadott
• alaptanúsítvány azt igazolja, hogy a munkáltató a megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatására irányadó alapvető akkreditációs követelményeknek megfelel, a tanúsítvánnyal
akkreditált foglalkoztatóvá válik;
• a rehabilitációs tanúsítvány már rehabilitációs szakmai elvárásokat is megfogalmaz a munkáltatók
számára, s tanúsítvány a munkáltatót rehabilitációs foglalkoztatónak nyilvánítja;
• a kiemelt tanúsítvány a legmagasabb szint a megszerezhető tanúsítványok közül, a legmagasabb
szintű szakmai elvárást fogalmazza meg a megváltozott munkaképességű emberek foglakoztatásához,
s a tanúsítvány a munkavállalót védett foglalkoztatónak minősíti;
• a feltételes tanúsítvány a kiemelt tanúsítvány megszerzésére való felkészülést segíti elő, feltételes
tanúsítvánnyal rendelkező munkáltató védett foglalkoztatónak minősül.” (Somodi, 2006,12) Az
akkreditáció rendeletének hatálya a munkáltatóval munkaviszonyban álló megváltozott
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munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának minősítésére és az akkreditációban érintett
munkáltatók ellenőrzésére vonatkozik. Nem tartozik a rendelet hatálya alá: a közigazgatási szervek,
illetve az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szervek által alkalmazott megváltozott
munkaképességű személyek alkalmazása és a szociális intézményen belüli foglalkoztatás minősítése.2
A munkáltató kérelme alapján a hivatal megvizsgálja a 176/2005, a 14/2005. és a 26/2005. rendeletek
előírásai szerint a munkáltató által kérelmezett akkreditációs tanúsításhoz benyújtott dokumentumokat.
A benyújtandó dokumentumok listáját a formai ellenőrzési űrlap tartalmazza. A dokumentumoknak
természetesen tartalmilag is megfelelőnek kell lenniük. A kérelmek formai és tartalmi vizsgálatát
követően – ha szükséges – hiánypótlásra szólít fel az FSZH, és annak teljesítése után dönt, hogy
helyszíni szemle nélkül vagy foglalkozási rehabilitációs szakértő közreműködésével adja ki a
minősítést, amely lehet helyt adó, részben helyt adó vagy elutasító döntés. A szakértő a hatályos
jogszabályok alapján szakért, az FSZH az ő javaslatát helyben hagyhatja, de javaslatát felül is
bírálhatja, tehát hozhat attól eltérő döntést is. A munkaadók akkreditációs minősítési rendszerével
igénybe vehető támogatásokat a következő jogszabályok tartalmazzák: 177/2005. (IX. 2.)
kormányrendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához adható
költségvetési támogatásáról (a továbbiakban: 177/2005. rendelet), és a 15/2005. (IX. 2.) FMMrendelet a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatás megállapításának részletes szabályairól (a továbbiakban: 15/2005. rendelet).
IV.2 Foglalkoztatással kapcsolatos törvények
d. Ösztönzők
Új jogi szabályok
A 2001. évi CI. Törvény a felnőttképzésről iktatta be a felnőttképzési normatív támogatást, amely a)
az
első, állam által elismert, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés megszerzésére
irányuló képzésben részt vevő felnőtt, valamint b) a fogyatékos felnőtt általános, nyelvi és szakmai
képzéséhez. nyújtható államilag elismert, akkreditált felnőttképzési intézményben folyó képzéshez
nyújtható. A megváltozott munkaképességű munkanélküliek tartós elhelyezkedésében növekvő
szerepet szánunk a munkaerőpiaci képzésnek. Tapasztalataink szerint az érintett ügyfélkör alapvetően
gyors elhelyezést igényel, tanulási tapasztalataik elavultak, a képzéssel járó rendszeres igénybevételt
kevesen vállalják. Kevés az akadálymentesen megközelíthető és akadálymentes környezetben működő
képző intézmény, a távoktatás lehetőségeit tanulási rutin hiányában pedig kis létszámban választják. A
speciális programokat a nem állami intézmények szervezik, valósítják meg állami és európai források
finanszírozásában. E programok a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiaci
reintegrációjára irányulnak. A speciális programok fő elemei: a hátrányos helyzetű ember
adottságainak és korlátainak ismeretében képzés és mentális segítség-nyújtás, valamint támogatott
foglalkoztatás. A foglalkozási rehabilitáció szereplőinek együttműködését segítették elő a Phare
támogatással megvalósult projektek. „A fogyatékkal élő emberek munkaerőpiacra jutásának
elősegítése” c. Phare program (2003-2004.) keretében 250 fő súlyosan megváltozott munkaképességű
ember szerzett az Országos Szakképzési Jegyzék szerinti szakképzettséget, és lehetőséget a munkára a
nyílt munkaerőpiacon a tanult foglalkozás révén. A “Halmozottan hátrányos helyzetű
lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása”
(2003-2004.) Phare program keretében pedig 28 fő fogyatékos ember szerzett lehetőséget a nyílt
munkaerőpiacon a tanult foglalkozás gyakorlására. A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásában ezen
kívül fontos szerep jut az önkormányzatoknak a közmunkaprogramok szervezése, a szociális
intézményeknek a támogató szolgáltatások biztosítása, a civil szervezeteknek pedig a célzott
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programok megvalósítása révén. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) 1992. óta
támogatja a hátrányos helyzetű munkanélküliek munkaerő-piaci reintegrációját, foglalkoztatását,
elsősorban olyan kísérleti programokon keresztül, amelyek több helyi szereplő együttműködésére,
partnerségére épülnek. A fogyatékos emberek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998
évi XXVI törvény hozta létre a Fogyatékosok Esélye Közalapítványt, melynek alapvető célja a
fogyatékos emberek társadalmi integrációjának elősegítése. Pályázatai a fogyatékos emberek életének
minden területén fejlesztéseket indítottak el, amelyek a foglalkoztatást közvetlenül is segítették. {pl.
támogató- szállító szolgálatok kiépítése, autista farmok létesítése, regionális jelnyelvi
tolmácsközpontok (hálózatkiépítés) megalapozása, nemzetközi jó gyakorlatok magyarországi
elterjesztése (Jobwards)}. A Közalapítvány által alapított Esély XXI.Kht az épített környezet komplex
akadálymentesítésének fontos szakmai műhelye.
Fenti feladatok megvalósulása nem nélkülözheti az állami szféra, a civil, valamint a fogyatékos
embereket képviselő szervezetek együttműködését. A társadalmi integráció érdekében mindegyikük a
saját lehetőségeivel, eszközeivel járul hozzá a foglalkoztatásban is megnyilvánuló esélyegyenlőség
megteremtéséhez. A fogyatékos emberek érdekképviseletei ezért jelentős erőfeszítéseket tesznek, hogy
az általuk képviselt emberek információhoz való hozzájutása (esélyegyenlőség ezen a területen is)
mind nagyobb mértékben biztosítva legyen. Pl. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetségének alapítványa 2001 óta évente mintegy 40 vak ember számára tart speciális informatikai
képzés keretében Jaws for Windows tanfolyamot (betanítást) A Mozgássérültek Egyesületeinek
Országos Szövetsége Távmunka Intézetet hozott létre, melynek keretében számító gépkezelő és
számítógépüzemeltető képzéseket is szervez. A Siketek és agyothallók Országos Szövetsége
közreműködésével, de jelentős állami szerepvállalással kiépült a jelnyelvi szolgáltatások hálózata.
(regionális tolmácsközpontok hálózata, tolmácsképzés stb.) Az érdekvédelmi szervezetek., civil
szervezetek képviselői jelen vannak az Országos Fogyatékosügyi Tanácsban, javaslataikat a Kormány
beépíti az intézkedéseibe. Az ellenőrzésnek ez igen élő, a részvételen alapuló jelzőrendszere. 2005-ben
kezdte meg működését az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését ellenőrző országos
hatáskörű közigazgatási szervként az Egyenlő Bánásmód Hatóság. A hatóság alapfeladataiként az
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben
meghatározott feladatokat látja el.A Fogyatékos emberek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
szóló törvényben a középületek akadálymentesítésére előírt határidők betartását a fogyatékos emberek
érdekképviseletei ellenőrzik. Elmaradt intézkedés esetén jogorvoslatért bírósághoz is fordulnak.. (Erre
példa némely hivatal elmaradt akadálymentesítése kapcsán indított próbaper, amelyet nagy
sajtónyilvánosság övez, elősegítve ezzel az azonnali korrekciót.) Az Országos Fogyatékosügyi
Program intézkedéseinek végrehajtását az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi
Minisztérium koordinálja és az aktuális helyzetről évente tájékoztatja az Országgyűlést.
A munkaerő-piaci szervezet foglalkozási rehabilitációs tevékenységének módszertani fejlesztését 1999
óta minden évben központi program segíti. A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását
elősegítő célok teljesüléséhez a társadalomi szemlélet kedvező irányú megváltoztatására is történtek
kezdeményezések (Központi PR program a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási
szintjének növelésére, programelem a munkáltatók foglalkoztatási szándékának befolyásolására stb.
Összefoglalva: a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának növelésére irányuló
intézkedések az elmúlt években a foglalkoztatáspolitika részeként, a munka-erőpiaci integráció
irányába történtek szoros összefüggésben a kirekesztés elleni és a fogyatékos emberek
esélyegyenlőségre irányuló társadalompolitikai , emberjogi törekvésekkel.. Az e téren elért
eredmények egy hosszantartó folyamat aktuális állomásai, a továbblépéshez minden érintett további
közös erőfeszítésére ,az intézkedésekhez szükséges forrásokra és kapacitásokra van szükség.
Büntetések
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A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése
érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak átlagos
statisztikai állományi létszáma a 20 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott
munkaképességű személyek átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a létszám 5 százalékát
(kötelező foglalkoztatási szint). (1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 41/A. §)) A kötelezettség
kiterjed a nemzetgazdaság valamennyi szektorára (ide értve a közhasznú szervezetekről szóló törvény
hatálya alá tartozó szervezeteket is). Olyan munkaadói kör, amely mentesítésre lenne jogosult a
rehabilitációs hozzájárulás alól, nincs. A munkaadó létszámának megállapítása során azonban egyes
munkavállalói csoportokat figyelmen kívül kell hagyni .(Flt 41/A§ (2)) Ezek:






a közhasznú munkavégzés, közcélú munkavégzés vagy közmunka keretében foglalkoztatott
munkavállalók,
az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai szerint jogszerűen alkalmazott munkavállalót,
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény, illetve a
Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény
hatálya alá tartozó munkavállalók, ideértve az önkéntes tartalékos szolgálati viszonnyal
rendelkező munkavállalók is, és
az Mt. 150. § (1) bekezdése alapján más munkáltatónál történő átmeneti munkavégzés során
foglalkoztatott munkavállalók.

Azokat a munkavállalókat, akiknek foglalkoztatása az Mt. 106. §-a szerinti kirendelés továbbá az Mt.
193/C. §-ának a) pontjában meghatározott munkaerő-kölcsönzés keretében történik, 2011. január 1-jét
követően a létszámszámítás során az általános szabályok szerint kell figyelembe venni (munkaerőkölcsönzés esetén a munkavállalót a kölcsönbe adó szervezet létszámában kell számításba venni)
A foglalkoztatási kötelezettség teljesítését, illetve a rehabilitációs hozzájárulást az átlagos statisztikai
állományi létszám általános szabályai szerint kell kiszámítani.
A foglalkoztatásnak a havi 60 órát (heti 15 órát) el kell érni ahhoz, hogy az összlétszámba és a
foglalkoztatási kötelezettségbe a jogviszony bele számítson.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával ki lehet váltani a rehabilitációs
hozzájárulást. A rehabilitációs hozzájárulás összege az 5 %-ból hiányzó létszámtól függ.
A rehabilitációs hozzájárulás összege 2010. január 1-től 964 500 Ft/év. 2011. január elsejét követően
az éves költségvetési törvény változatlan, 964 500 Ft/év összegben határozza meg rehabilitációs
hozzájárulás mértékét.
2011. január 1 - június 30-ig az Flt. 58.§ (5) bek. m) pontjában meghatározott külön jogszabály: a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendeletben (továbbiakban R.) meghatározott megváltozott munkaképességű
munkavállaló (2010 évi CLXXI tv 103.§).
2011. július 1-től az Flt. 58.§ (5) bek. m) pont szerint ugyanezen törvény 42. §-ában meghatározott
személy. (2010. évi CXXIII. tv 179.§)
Ekkortól nem számítható megváltozott munkaképességű személynek az, akinek a megváltozott
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munkaképessége nem éri el az 50 %-ot, illetve egészségkárosodása a 40%-ot.
Fontos! A megváltozott munkaképességű munkavállaló munkaszerződés szerint munkaideje mindkét
fenti szabályozás szerint a napi 4 órát el kell, hogy érje!
Annak igazolására, hogy az érintett munkavállaló az R-ben, illetve az Flt. 42. §-ban foglalt
feltételeknek megfelel, a 42/B §-ban foglalt igazolások fogadhatóak el.
A foglalkoztatási kötelezettségbe az a munkavállaló számítható be, aki munkaképesség csökkenéséről,
egészségkárosodásáról, illetve fogyatékosságáról az Flt., által (az 50 % mvk, illetve 40 % öek alatti, a
R-ben támogatott esetben az R-ben meghatározott) igazolással rendelkezik és az a tárgyidőszakban
érvényes.
A munkaadó a foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállaló adatairól az Flt. 57/A. §
(10) bekezdésében meghatározottak szerint nyilvántartást köteles vezetni
Az R. alapján költségvetési bértámogatás a kvóta teljesítéséig nem állapítható meg, ezt meghaladó
létszám foglalkoztatása esetén azonban a támogatott dolgozók is a későbbi foglalkoztatási
kötelezettség teljesítése során figyelembe vehetők.
Annak azonban nincs akadálya, hogy a foglalkoztatási kötelezettséget a munkáltató álláskereső,
inaktív, a feltételeknek megfelelő megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával
teljesítse, és beilleszkedésük elősegítésére az illető munkaerő-piaci helyzete függvényében
támogatásban, járulékkedvezményben részesüljön.
(A munkavállaló figyelembe vételét nem befolyásolja, hogy nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban
részesül).
A kvóta teljesítése, illetve a hiányzó létszám a munkavállalók és a foglalkoztatási kötelezettségben
figyelembe vehető megváltozott munkaképességű munkavállalók átlagos statisztikai állományi
létszámának összevetéséből határozható meg. Létszámon a - Központi Statisztikai Hivatal
3/2010.(IV.2,) KSH közleménnyel közzétett munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott
útmutatójában foglaltak szerinti - tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni. A
statisztikai állományi létszám számítása során 1 tizedes jegyig kell kerekíteni ( Flt 41/A§ (4) bek.).Az
átlagolást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt a munkaidő hosszától
függetlenül, egy-egy egész főnek kell tekinteni, arányosítást végezni nem lehet és nem is kell.
A rehabilitációs hozzájárulást a fizetésére kötelezett munkaadó maga vallja be, állapítja meg, és
közvetlenül fizeti be az állami adóhatóságnál vezetett számla javára ( Flt 42/A §).
Az adófizetésről, a rehabilitációs hozzájárulás Flt. által nem szabályozott kérdéseiről az adózás
rendjéről szóló 1993. évi XCII. Törvény (Art) rendelkezik, az adófizetés határidejét 2. sz. melléklete
tartalmazza.
Budapest, 2011. január
-

Munbkaszabványok
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A munkavállaló munkavégzési kötelezettségének legfontosabb mércéje az az idő, amely alatt
munkavégzésre köteles. Ezt nevezzük munkaidőnek. A munkaidő intézményes szabályozása és
korlátozása az I. világháború befejezését követően vált általánossá. Így a napi 8 órásunkaidő a fejlett
államokban a két világháború között általánossá vált.
A munkaidőhöz a teljes munkaidővel és a munkarenddel kapcsolatos szabályok kapcsolódnak.
Teljes munkaidő
A teljes munkaidő mértéke főszabály szerint napi nyolc óra, illetve heti negyven óra. Törvény,
törvényi felhatalmazás alapján kiadott egyéb jogszabály, kollektív szerződés, illetve a felek ennél
rövidebb - és bizonyos korlátok betartásával - akár hosszabb időre is szabhatják a teljes munkaidőt.
Legfeljebb 12 órányi, illetve legfeljebb heti hatvan óra munkavégzés minősíthető a teljes munkaidő
kitöltésének, ha a munkavállaló
1. készenléti jellegű munkakört tölt be,
2. a munkáltató vagy a tulajdonos közeli hozzátartozója.
További megkötés, hogy 18. évét még be nem töltött munkavállalók (fiatal munkavállalók) teljes
munkaideje maximum 8 óra lehet.
Munkarend
A munkaidő felhasználásával kapcsolatos részletes szabályokat - így a napi munkaidő kezdetét,
befejezését, a munkaidő beosztását, a pihenőidő kiadását - a munkarend tartalmazza. A munkarendet,
munkaidőkeretet és a napi munkaidő-beosztás szabályait a munkáltató határozhatja meg, ha erről a
kollektív szerződés nem rendelkezik.
A munkaidő beosztásánál a munka jellegére, az egészséges és biztonságos munkafeltételekre kell
figyelemmel lenni. Ezen felül a beosztást - kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában legalább hét nappal korábban és legalább egy hétre előre közölni kell; ha ez elmarad, az utolsó
beosztásnak megfelelően kell munkát végezni.
A törvény különösen indokolt esetben engedi a rendkívüli munka elrendelését. Munkaszüneti napon
csak a rendes munkaidőben e napon is foglalkoztatható munkavállaló számára rendelhető el (pl.
tömegközlekedés, kórházak dolgozói).
Rendkívüli munkavégzésnek minősül:
1.
2.
3.
4.

a munkaidő-beosztástól eltérő,
a munkaidőkereten felüli, illetve
az ügyelet alatti munkavégzés, továbbá
a készenlét alatt elrendelt munkavégzés esetén a munkahelyre érkezéstől a munkavégzés
befejezéséig

Munkavégzés közben járó pihenőidő
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Legalább húsz perc munkaközi szünetet kell biztosítani, ha a beosztás szerinti napi munkaidő vagy a
rendkívüli munkavégzés időtartama a hat órát meghaladja, valamint minden további három óra
munkavégzés után a munkavállaló részére - a munkavégzés megszakításával. Az a fiatal
munkavállaló, akinek napi munkaideje a négy és fél órát meghaladja, legalább harminc perc
munkaközi szünetre jogosult.
Munkanapok között, illetve hetenként járó pihenőidő
A napi munka befejezése és a másnapi munkakezdés között legalább 11 óra pihenőidő biztosítandó. A
jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázatok között dolgozó munkavállalók kivételével
a készenléti jellegű munkakörben, megszakítás nélküli vagy többműszakos munkarendű, továbbá
idénymunkát végző dolgozó esetén kollektív szerződés akként is rendelkezhet, hogy 11 óránál
kevesebb - de legalább 8 óra - pihenőidő jár két munkanap között. A munkavállalót hetenként két
pihenőnap illeti meg, melyek közül az egyiknek vasárnapra kell esnie.
A munkavállalót pihenése céljából évi hosszabb pihenőidő, úgynevezett rendes szabadság is megilleti.
A rendes szabadság a minden munkavállalót megillető alapszabadságból áll, amelyhez meghatározott
esetben pótszabadság járul. A rendes szabadságra vonatkozó rendelkezésektől általában csak a
munkavállaló javára lehet eltérni.
A munkavállalót a rendes szabadság minden munkaviszonyban töltött naptári évben megilleti. Ennek
legkisebb mértéke 20 munkanap. Ez a mérték az életkortól függően 25. életév betöltésének évétől a
45. életév betöltésének évéig három, illetve kétévenként egy-egy munkanappal emelkedik és attól
kezdve törvény szerint maximális évi 30 munkanap alapszabadság jár. Az alapszabadság mértéke tehát
teljesen független a munkaviszonyban töltött idő hosszától (az ún. szolgálati időtől), kizárólag az
életkor függvénye.
A törvény értelmében a fiatalkorúnak, a tizenhat évnél fiatalabb gyermeke nevelésében nagyobb
szerepet vállaló vagy azt egyedül nevelő szülőnek, a vaknak és egyes más munkavállalóknak az
alapszabadságon felül pótszabadság jár. A pótszabadság az alapszabadágon felül és több pótszabadság
egymás mellett is jár, kivéve, ha a kollektív szerződés eltérően rendelkezik.
A szabadság kiadásának időpontját a munkavállaló előzetes meghallgatása után, a munkáltató
határozza meg. Az Mt. lehetőséget teremt arra, hogy alapszabadságának meghatározott részével saját
belátása szerint a munkavállaló rendelkezzen. Az alapszabadság egynegyedét ugyanis - a
munkaviszony első három hónapját kivéve - a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelő
időpontban köteles kiadni. Erre vonatkozó igényét a munkavállalónak a szabadság kezdete előtt
legkésőbb tizenöt nappal be kell jelentenie.
Az évi rendes szabadság jogintézményének az a célja, hogy a munkavállaló számára évente nyújtott
hosszabb időtartamú pihenőidő biztosítsa a regenerálódás lehetőségét. Ebből következik az a
rendelkezés, hogy a szabadságot esedékességének évében kell kiadni. Különleges helyzetekben
azonban arra is mód van, hogy a szabadságot ne az esedékesség évében adják ki.
A szabadság kiadásának időpontját legkésőbb a szabadság kezdete előtt egy hónappal közölni kell a
munkavállalóval. A munkáltató rendkívül indokolt esetben a szabadság kiadásának időpontját
megváltoztathatja, illetve a már megkezdett szabadságot félbeszakíthatja.
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Egészségügy, biztonság
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) E törvény alkalmazásában munkavédelem: a szervezett munkavégzésre vonatkozó
munkabiztonsági és munka-egészségügyi követelmények, továbbá e törvény céljának
megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint
mindezek végrehajtása. A munkaegészségügy a munkahigiéne és a foglalkozás-egészségügy
szakterületeit foglalja magában.
(2) A Magyar Köztársaság területén munkát végzőknek joguk van a biztonságos és egészséges
munkafeltételekhez.
Alapelvek
2. § (1) Az állam - a munkavállalók és a munkáltatók érdekképviseleti szerveivel egyeztetve meghatározza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető
követelményeit, irányítási és ellenőrzési intézményeit, valamint kialakítja az egészség, a
munkavégző képesség megóvására, a munkabiztonságra és a munkakörnyezetre vonatkozó
országos programját, amelynek megvalósulását időszakonként felülvizsgálja.
(2) A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
követelményeinek megvalósításáért. A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a
munkáltató felelősségét. A munkáltatói feladatok teljesítésével összefüggésben keletkező
költségeket és egyéb terheket nem szabad a munkavállalóra hárítani.
(3) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei
megvalósításának módját - a jogszabályok és a szabványok keretein belül - a munkáltató határozza
meg.
(4) A munkáltató felelős azért, hogy minden munkavállaló az általa értett nyelven ismerhesse
meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés reá vonatkozó szabályait.
3. § Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok
megtartását az állam az erre a célra létrehozott felügyeleti szerveivel segíti és ellenőrzi.
4. § Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat úgy
kell meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően
a munkavégzés hatókörében tartózkodónak és a szolgáltatást igénybe vevőnek is. A
munkaeszközöket úgy kell kialakítani, hogy lehetőleg zárják ki a nem szervezett munkavégzés
keretében történő rendeltetésszerű használat esetén is a balesetet, az egészségkárosodást.
5. § E törvény biztosítja a munkavédelemmel kapcsolatos érdekegyeztetést, valamint a
munkavállalók munkavédelmi érdekvédelmét, meghatározva a munkavédelmi képviselők jogait és
kötelezettségeit, nem érintve a munkavállalói érdekképviseleteknek más jogszabályban - így
különösen a Munka Törvénykönyvében, a köztisztviselők jogállásáról, illetve a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvényekben - szabályozott, munkavédelemmel kapcsolatos jogait.
6. § A munkáltatóknak és a munkavállalóknak, valamint az állami szerveknek e törvényben és a
munkavédelemre vonatkozó más szabályokban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése során együtt kell működniük.
7. § A munkavédelemmel kapcsolatos minden eljárás során az adatok (személyes, különleges és
közérdekű adatok, minősített adat, üzemi és üzleti titkok) védelmét a vonatkozó jogszabályok
szerint kell biztosítani. Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai felhasználás
céljára - a 83/B. §-ban megállapított kivétellel - személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.
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8. § Jogszabály egyes feladatokat munkabiztonsági szaktevékenységnek, illetve
munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősíthet. A munkáltató a munkabiztonsági
szaktevékenységnek minősített feladatokat csak külön jogszabályban meghatározott munkavédelmi
- a bányászat területén bányászati -, a munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített
feladatokat pedig munkaegészségügyi [foglalkozás-orvostan (üzemorvostan), munkahigiéne,
közegészségtan-járványtan, megelőző orvostan és népegészségtan] szakképesítéssel rendelkező
személlyel végeztetheti.
A törvény hatálya
9. § (1) A törvény hatálya - a (2)-(3) bekezdésekben megállapított kivételekkel - kiterjed minden
szervezett munkavégzésre, függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni formában
történik.
(2) A törvény meghatározott rendelkezéseit (26/A., 28., 32., 40., 44. és 45. §-ok) alkalmazni kell
a munkavégzés hatókörében tartózkodóra is (járókelő, látogató, szolgáltatást igénybe vevő stb.).
(3) Rendkívüli munkavégzési körülmények esetére (pl. mentési, katasztrófaelhárítási
tevékenységek), illetve a Magyar Honvédségnél, a rendvédelmi szerveknél, a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatoknál, a katasztrófavédelem szerveinél munkavégzésre irányuló
jogviszonyban, szolgálati viszonyban kifejtett munkatevékenységre a feladatkörében érintett
miniszter által kiadott külön jogszabály e törvény figyelembevételével kivételesen indokolt esetben
eltérő követelményeket, eljárási szabályokat állapíthat meg az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzésre vonatkozóan.
10. § A 9. §-ban foglaltak a magyarországi - ideértve a vámszabadterületen történő munkavégzésre vonatkoznak, kivéve, ha törvény, nemzetközi szerződés, ez utóbbi hiányában a
nemzetközi magánjog szabálya másként rendeli.
A munkavédelemre vonatkozó szabályok
11. § A munkavédelem alapvető szabályait e törvény, a részletes szabályait e törvény
felhatalmazása alapján a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által kiadott és más külön
jogszabályok, az egyes veszélyes tevékenységekre vonatkozóan a feladatkörében érintett miniszter
rendeletével hatályba léptetett szabályzatok (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazzák.
Munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül a nemzeti szabványosításról szóló jogszabály
figyelembevételével a munkavédelmi tartalmú nemzeti szabvány annyiban, hogy a magyar nyelvű
nemzeti szabványtól különböző megoldás alkalmazása esetén a munkáltató köteles - vitás esetben annak bizonyítására, hogy az általa alkalmazott megoldás munkavédelmi szempontból legalább
egyenértékű a vonatkozó szabványban foglalt követelménnyel, megoldással.
12. § Munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül a munkáltatónak a 2. § (3) bekezdése
szerinti rendelkezése is.
A munkavállalókkal folytatott tanácskozás
70. § (1) A munkáltató az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében köteles a
munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel tanácskozni, valamint biztosítani részükre
a lehetőséget, hogy részt vehessenek az egészségre és biztonságra vonatkozó munkáltatói
intézkedés kellő időben történő előzetes megvitatásában.
(2) A munkavállalók közvetlenül vagy munkavédelmi képviselőik útján - az (1) bekezdésben
meghatározottak mellett - különösen a következő munkáltatói kötelezettségek tekintetében
jogosultak tanácskozást folytatni:
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a) a munkavédelmi feladatok elvégzésében érintett személyek kijelölése, foglalkoztatása,
tevékenysége (8. §, 54/A. §, 57-58. §-ok);
b) a munkavédelmi tartalmú információk biztosítása [különösen a 40. § (2) bekezdésében, a 42.
§ a) pontjában, a 45. § (2) bekezdésében, az 54. § (1) bekezdése i) pontjában, az 54. § (7)
bekezdése a) pontjában, az 58. § (3) bekezdésében, az 59. § (2) bekezdésében, a 81. § (3)
bekezdésében foglaltak alapján];
c) a munkavédelmi oktatás (55. §) megtervezése és megszervezése.
(3) A tanácskozás során biztosítani kell a kiegyensúlyozott részvételt, a munkavállalók, illetve
munkavédelmi képviselőik javaslattételi jogát.
(4) A kiegyensúlyozott részvétel érdekében a munkáltató köteles a munkavédelmi kérdésben
intézkedési jogkörrel bíró személlyel képviseltetni magát a tanácskozáson.
A munkavédelmi képviselő, a munkahelyi munkavédelmi bizottság, a paritásos
munkavédelmi testület
70/A. § (1) A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel
összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül - a következők szerint képviselőt vagy képviselőket (a továbbiakban: munkavédelmi képviselő) választani:
a) munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden olyan munkáltatónál, ahol a Munka
Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók létszáma legalább ötven fő. A választás
megtartásának lebonyolítása, a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége;
b) amennyiben az ötven főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál a
munkavédelmi képviselő választást a munkáltatónál működő szakszervezet, üzemi tanács vagy
ezek hiányában a munkavállalók többsége kezdeményezi, a választás megtartásával kapcsolatos, a)
pontban meghatározott kötelezettség a munkáltatót terheli;
c) az ötven főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál - amennyiben nem kerül
sor munkavédelmi képviselő választásra - a munkáltatónak a 70. §-ban meghatározottak szerint
kell a munkavállalókkal tanácskoznia;
d) a munkáltató önálló telephelyén, részlegénél akkor lehet munkavédelmi képviselőt választani,
ha az 54-56. §-okban meghatározott munkáltatói munkavédelmi jogosítványok az önálló telephely,
részleg vezetőjét részben vagy egészben megilletik.
(2) Munkavédelmi képviselővé az a cselekvőképes munkavállaló választható, aki legalább 6
hónapja a munkáltatóval szervezett munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. Az újonnan alakult
munkáltatónál a munkavédelmi képviselő ilyen jogviszonya időtartamát feltételként nem kell
figyelembe venni.
(3) A munkavédelmi képviselőt egyenlő, titkos és közvetlen szavazással négy évre választják. A
megválasztott munkavédelmi képviselők személyéről a munkavállalókat tájékoztatni kell. A
munkavédelmi képviselők megválasztásának, megbízatása megszűnésének, visszahívásának
rendjére, működési területére a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvénynek (Mt.)
az üzemi tanács tagjaira, illetve az üzemi megbízottra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni, ideértve a központi munkavédelmi bizottság megalakításának lehetőségét is.
(4) Amennyiben a munkavédelmi képviselők száma eléri a hármat, úgy munkahelyi
munkavédelmi bizottságot (a továbbiakban: bizottság) hozhatnak létre. Bizottság létrehozása
esetén a munkavédelmi képviselőt megillető jogokat - ha azok a munkavállalók összességét érintik
- a bizottság gyakorolja.
(5) A bizottság tárgyalásán - a bizottság kezdeményezésére - a munkáltató vagy hatáskörrel
rendelkező megbízottja köteles részt venni.
70/B. § (1) Annál a munkáltatónál, ahol a foglalkoztatottak száma legalább ötven fő, és
munkavédelmi képviselők működnek, a munkáltató összmunkáltatói szinten paritásos
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munkavédelmi testületet (a továbbiakban: testület) hoz létre, amelyben egyenlő számban vesznek
részt a munkavállalók és a munkáltató képviselői.
(2) A testületnek a munkavállalói és munkáltatói oldalán azonos számú rendes, valamint
póttagjai vannak. A póttag meghatalmazás alapján helyettesíti a rendes tagot, illetve a rendes tag
megbízatásának valamilyen ok miatti megszűnése esetén helyére lép.
(3) A testületbe a munkavállalók képviselőit (rendes és póttagot) a 70/A. § (1) bekezdése a)
pontja szerint megválasztott munkavédelmi képviselők maguk közül titkos szavazás útján jelölik.
A munkáltató kezdeményezi a testület létrehozását, biztosítja a szavazás lebonyolításának
feltételeit.
(4) A munkáltató köteles a testületbe döntésre jogosult vezető állású munkavállalót (Mt. 188. §),
továbbá munkáltatói munkavédelmi feladatokat részben vagy egészben ellátó személyt
(intézkedésre jogosult munkairányítót, illetve a munkáltatóval szervezett munkavégzésre irányuló
jogviszonyban lévő munkavédelmi szakembert) kijelölni. A munkáltató számára rendszeres
munkavédelmi szolgáltatást nyújtó szakemberek meghívottként vesznek részt a testület
munkájában.
(5) A testület rendes és póttagjainak megbízatása négy évre szól.
(6) A testület elnöki tisztét a munkavállalók, illetve a munkáltatók képviselői felváltva
gyakorolják. A testület rendes és póttagjainak számában, a tagok megbízatásának megszűnése,
valamint a visszahívás feltételeiben, elnöklési és működési rendjében, ügyrendjében, egyéb, a
testület tevékenységével összefüggő eljárási kérdésekben a munkavállalók képviselői és a
munkáltató állapodnak meg. A testület működésének feltételeit a munkáltató biztosítja.
(7) A testület az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó
érdekegyeztető tevékenysége keretében:
a) rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal értékeli a munkahelyi munkavédelmi
helyzet és tevékenység alakulását, és az ezzel összefüggő lehetséges intézkedéseket;
b) megvitatja a munkahelyi munkavédelmi programot, figyelemmel kíséri annak megvalósítását;
c) állást foglal a munkavédelmet érintő belső szabályok tervezetéről.
(8) A testület működése nem érinti a munkavédelmi képviselő, a munkahelyi munkavédelmi
bizottság jogállását, valamint a munkáltatónak a munkavédelmi követelmények megvalósításáért e
törvényben meghatározott felelősségét.
71. § A munkavállalónak, a munkavédelmi képviselőnek (bizottságnak) és a munkáltatónak az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében együtt kell működniük,
jogaikat és kötelezettségeiket rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolniuk, illetve teljesíteniük,
így különösen a szükséges információt (tájékoztatást) a kellő időben egymás részére megadniuk.
72. § (1) A munkavédelmi képviselő - a 70. §-ban leírtakat is figyelembe véve - jogosult
meggyőződni a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
követelményeinek érvényesüléséről, így különösen
- a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról;
- az egészség megóvására, illetőleg a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések
megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról;
- a munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre történő
felkészítéséről és felkészültségéről.
(2) A munkavédelmi képviselő az (1) bekezdésben meghatározott jogának gyakorlása keretében
a) működési területén a munkahelyekre munkaidőben beléphet, tájékozódhat az ott dolgozó
munkavállalóktól;
b) részt vehet a munkáltató azon döntései előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a
munkavállalók egészségére és biztonságára, ideértve a szakemberek előírt foglalkoztatására (8. §,
57-58. §-ok), a munkavédelmi oktatás (55. §) megtervezésére és megszervezésére, az új
munkahelyek létesítésére vonatkozó döntéseket is;
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c) tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden kérdésben, amely érinti az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzést;
d) véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti a munkáltatónál a szükséges intézkedés megtételét;
e) részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, az arra jogosult kezdeményezésére
közreműködhet a foglalkozási megbetegedés körülményeinek feltárásában;
f) indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi hatósághoz fordulhat;
g) a hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végző személlyel közölheti észrevételeit.
(3) A munkavédelmi képviselő (bizottság) jogosult az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzéssel összefüggő kérdésekben a munkáltatóval történő előzetes
megállapodás alapján szakértőt igénybe venni, továbbá ilyen kérdésekben megbeszélést folytatni a
munkavédelmi hatósággal.
(4) Amennyiben a munkáltató a 2. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettsége keretében
munkavédelmi szabályzatban határozza meg a követelmények megvalósításának módját, úgy e
szabályzat kiadásához a munkavédelmi képviselő (bizottság) egyetértése szükséges.
73. § (1) A munkavédelmi képviselőnek (bizottságnak) a 72. § (2) bekezdés c)-e) pontjaiban
meghatározott kezdeményezésére a munkáltatónak intézkednie vagy 8 napon belül válaszolnia kell.
(2) Amennyiben a kezdeményezéssel a munkáltató nem ért egyet, álláspontjának indokait kivéve az azonnali intézkedést követő esetben - írásban köteles közölni.
74. § A munkavédelmi képviselő (bizottság) munkahelyi munkavédelmi program elkészítésére
tehet javaslatot a munkáltató részére. Amennyiben a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
rendeletében meghatározott munkáltató ezzel nem ért egyet, a munkavédelmi képviselő (bizottság)
a Munka Törvénykönyvében szabályozott kollektív munkaügyi vitát kezdeményezhet.
75. § (1) A munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a
munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa, így különösen
a) a feladatai elvégzéséhez szükséges, átlagkeresettel fizetett munkaidő-kedvezményt, amely a
munkavédelmi képviselő, a testület tagja esetében a havi munkaideje legalább tíz százaléka;
b) a szükséges eszközöket, így különösen a működési, technikai, anyagi feltételeket, továbbá a
vonatkozó szakmai előírásokat;
c) egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás
képzésben, ezt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel lehetőségét.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak költségei a munkáltatót terhelik, illetve a c) pont szerinti
képzés csak rendes munkaidőben történhet, szükség szerint külső helyszínen is megtartható.
76. § (1) A munkavédelmi képviselőt (bizottságot) jogai gyakorlása miatt hátrány nem érheti.
(2) A munkavédelmi képviselő (bizottság) a működése során tudomására jutott adatok, tények
nyilvánosságra hozatala tekintetében az üzemi tanács tagjára (üzemi megbízottra) megállapított
munkajogi szabályoknak megfelelően köteles eljárni.
(3) A munkavédelmi képviselő munkajogi védelmére a választott szakszervezeti tisztségviselőre
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a közvetlen felsőbb szakszervezeti
szerven a bizottságot, annak hiányában a munkavédelmi képviselőt megválasztó munkavállalókat
kell érteni.
77. § E törvény 70-76. §-ainak alkalmazásában nem munkavállaló a büntetés-végrehajtási
jogviszonyban munkát végző személy.
Munkavédelmi Bizottság
78. § Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos országos
érdekegyeztetést a munkavállalók, a munkáltatók érdek-képviseleti szervezetei és a Kormány
képviselőiből (a továbbiakban: tárgyaló csoportok) álló, az Országos Érdekegyeztető Tanács
keretében, saját ügyrend szerint működő Munkavédelmi Bizottság látja el.
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79. § (1) A Munkavédelmi Bizottság az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzésre vonatkozó érdekegyeztető tevékenysége keretében
a) előzetesen véleményezi a 11. §-ban megjelölt jogszabályok és egyéb előírások, intézkedések
tervezeteit, a beszámolókat (jelentéseket) és az időszakos programokat azzal, hogy egyhangú
állásfoglalását vagy a tárgyaló csoportok eltérő véleményét az előterjesztéseken fel kell tüntetni;
b) részt vesz a munkavédelem országos programjának, annak végrehajtását szolgáló éves
intézkedési és ütemterveknek a kialakításában, értékelésében és felülvizsgálatában;
c) tárgyal és állást foglal, illetve ajánlást alakít ki a tárgyaló csoportok által előterjesztett,
továbbá az Országos Érdekegyeztető Tanács által hozzá utalt munkavédelmi kérdésekről;
d) ajánlásokat alakít ki a munkavédelemre vonatkozó szabályokban rögzítetteket meghaladó
munkavédelmi követelményekről;
e) munkájáról a közvéleményt tájékoztatja;
f) a 80. §-ban meghatározott keretben javaslatot tesz a munkavédelmi hatóság által kiszabott
pénzbírságok pályázat útján történő felhasználására, továbbá saját adataival, megállapításaival
szükség szerint segíti a munkavédelmi információs rendszer működését.
(2) A Munkavédelmi Bizottság működésével kapcsolatos titkársági, adminisztratív teendőket a
munkavédelmi hatóság látja el.
A pénzbírságok felhasználása
80. § (1) A 82. § (1) bekezdése alapján kiszabott pénzbírságot a munkavédelmi hatóság kincstári
előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni. A számla javára ilyen címen fennálló
tartozás adók módjára behajtható köztartozásnak minősül.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bírságösszeg fele nyilvános pályáztatás útján kizárólag az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés céljainak támogatására, valamint
fennmaradó része a közcélú állami munkavédelmi információs rendszer [14. § (1) bekezdés e)
pontja] folyamatos működtetésére használható fel.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott pályázati és információs rendszer részletes szabályait a
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter - a bányászati ügyekért felelős miniszterrel egyetértésben
- rendeletben állapítja meg.

e. Egyenlőség
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról
Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként
élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos
megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása
elsősorban állami kötelezettség, tekintettel az Alkotmány 54. § (1) bekezdésére, 70/A. §-ára,
valamint a Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire és az európai közösségi jog vívmányaira a
következő törvényt alkotja:
Hátrányos megkülönböztetés
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8. § Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek
eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt
a) neme,
b) faji hovatartozása,
c) bőrszíne,
d) nemzetisége,
e) nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása,
f) anyanyelve,
g) fogyatékossága,
h) egészségi állapota,
i) vallási vagy világnézeti meggyőződése,
j) politikai vagy más véleménye,
k) családi állapota,
l) anyasága (terhessége) vagy apasága,
m) szexuális irányultsága,
n) nemi identitása,
o) életkora,
p) társadalmi származása,
q) vagyoni helyzete,
r) foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának
részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama,
s) érdekképviselethez való tartozása,
t) egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a továbbiakban együtt: tulajdonsága)
miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben
levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.
f.

Rehabilitációs képzés
2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről

Abból a célból, hogy az Alkotmányban biztosított tanuláshoz való jog az állampolgár egész
életpályáján érvényesüljön, a felnőttkori tanuláshoz és képzéshez való hozzáférés szabályozott
lehetőségei a társadalom minden tagja számára bővüljenek, hogy az állampolgárok meg tudjanak
felelni a gazdasági, kulturális és technológiai fejlődés kihívásainak, hogy eredményesen tudjanak
bekapcsolódni a munka világába és sikeresek legyenek életük során, valamint annak érdekében,
hogy a felnőttkori tanulás és képzés révén az életvitel minősége javuljon az Országgyűlés a
következő törvényt alkotja:

A felnőttképzési tevékenység folytatásának feltételei
8. § (1) A 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogalanyok felnőttképzési tevékenységet
akkor folytathatnak, ha megfelelnek az e törvény és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban
meghatározott feltételeknek. Aki felnőttképzési tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre
irányuló szándékát bejelenteni az állami foglalkoztatási szervnek. E rendelkezést a felnőttképzési
tevékenységnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató által határon
átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatására is alkalmazni kell.
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(2) Az állami foglalkoztatási szerv a felnőttképzési tevékenység végzésére jogosult, az (1)
bekezdés szerinti bejelentést tevőkről nyilvántartást vezet. A nyilvántartásból kizárólag a
felnőttképzési tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából szolgáltatható adat.
Amennyiben a bejelentés alapján vagy egyéb esetben lefolytatott ellenőrzése alapján az állami
foglalkoztatási szerv megtiltja az érintett intézménynek a felnőttképzési tevékenység folytatását,
azonban a felnőttképzési intézmény a képzést már megkezdte, az ezzel összefüggésben keletkezett,
a szolgáltatás igénybevevőjét ért kárért a felnőttképzési intézményt terheli a felelősség.
9. § (1) A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartása tartalmazza:
a) a felnőttképzést folytató intézmény megnevezését, cégjegyzékszámát, illetve bírósági
nyilvántartásba vételének számát, székhelyét, a felnőttképzési tevékenység végzésének telephelyét,
levelezési címét, telefon- és faxszámát, elektronikus levelezési címét, vezetőjének nevét,
b) közoktatási intézmény esetén az OM azonosító számot,
c) a nyilvántartásba vételi számot,
d) a nyilvántartásba vétel időpontját,
e)
f) a tervezett felnőttképzési tevékenységnek a 3. § (2) bekezdés szerinti célját, illetve a tervezett
felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás formáját,
g) nyelvi képzés esetén a nyelv(ek) megnevezését,
h) a hatósági jellegű képesítésekre felkészítő képzések, valamint az államilag nem elismert
képesítést nyújtó szakmai célú képzés esetén a képzés megnevezését, az OKJ-ban szereplő
szakképesítések megszerzésére felkészítő képzés esetén a szakképesítés megnevezését és
azonosítási számát,
i) általános képzés esetén a képzés megnevezését,
j)-k)
l) a nyilvántartásból való törlés időpontját és okát.
(2) A felnőttképzést folytató intézmény köteles a nyilvántartásba vételi számát a tevékenysége
gyakorlása során használt képzési dokumentációban (jelenléti ív, haladási napló, bizonyítvány
stb.), valamint a képzéssel kapcsolatos üzleti dokumentumokon folyamatosan használni, arról
ügyfeleit tájékoztatni, tevékenységéről közreadott írott tájékoztatójában, programfüzetében
szerepeltetni, és az ügyfelek által jól látható módon kifüggeszteni.
(3) A 8. § (1) bekezdésében foglalt bejelentéssel egyidejűleg a felnőttképzést folytató intézmény
külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.
(4) A felnőttképzést folytató intézmények jegyzéke nyilvános, azt a miniszter az általa vezetett
minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján havonta közzéteszi. A nyilvántartás adatait
és a bejelentéshez mellékelt okiratokat a nyilvántartás helyén egyébként bárki megtekintheti,
azokról feljegyzést, illetve - igazgatási szolgáltatási díj ellenében - másolatot készíthet.

g. Szociális partnerek szerepkörei
Az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT, korábban Érdekegyeztető Tanács, ÉT) a magyar
munkavállalók, munkaadók és a kormány háromoldalú (tripartit) egyeztető fóruma, amely a munka
világával összefüggő kérdésekről, a jövedelemelosztásról, illetve ezzel összefüggésben a
gazdaságpolitikai keretekről folytat tárgyalásokat, illetve köt országos megállapodásokat. A második
Orbán-kormány az érdekegyeztetés átalakítását és az OÉT megszüntetését tervezi, az erről szóló
előterjesztés 2011. június 15-én került az Országgyűlés napirendjére.
h. Hiányzások kezelése
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Fokozatosan csaknem a felére csökkent a táppénzen töltött napok száma az elmúlt 15 év folyamán.
Míg például 1995-ben összesen 63,1 millió napot töltöttek táppénzen a dolgozók, a tavalyi évben 32,7
millió napot. Érdekesség, hogy mindeközben 1,59 millióról 1,12 millióra csökkent a táppénzes esetek
száma, a táppénzkiadások azonban nőnek.
(Hogy tisztában legyünk a fogalmakkal: Táppénz a keresőképtelenséggé válás 16. napja után
igényelhető. A keresőképtelenné válás első 15 napja még betegszabadságnak számít, amit a munkaadó
fizet, összege pedig a fizetés 70 százalékának megfelelő távolléti díj. A táppénz mértéke a napi
átlagkereset 60 százaléka, kórházi ellátás esetén 50 százaléka, de nem lehet magasabb napi 9800
forintnál.)
A válság a táppénzkiadásokat is csúcsra juttatta
2000-ben a nyilvántartott, 1,41 millió táppénzes eset 41,2 millió táppénzes napot és 56 milliárd
forintos kiadást vont maga után. 2005-ben az 1,25 millió esetszám, 37 millió táppénzes napot jelentett
és 97 milliárd forintnyi kiadással járt. A gazdasági válság 2008-as kirobbanása eredményezte a
legtöbb kiadást e területen. Tavalyelőtt 102,6 milliárd forint került kifizetésre, 1,17 millió táppénzes
eset után. Ennek vélhetőleg a hirtelen megszaporodó elbocsátások is okai lehetnek: a felmondások
hírére többek menekülhettek táppénzre - részint a stressz okozta egészségügyi problémák miatt, részint
taktikai okokból. Közrejátszanak a kiadások alakulásában az akkor elbocsátottak bérviszonyai is. A
válság kirobbanását köztudottan egy jól kereső réteg is bánta.
Sokan még betegen is dolgoznak
A táppénzes napok csökkenésének hátterében több tényező is állhat az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár véleménye szerint. Az eredmények így részben az eltelt másfél évtized alatt is számottevően
fejlődő orvostudománynak, illetve a munkavállalói attitűd változásainak köszönhetőek. Molnár
Barbara, az OEP szóvivője elmondta, feltételezhetően a korszerűsödő egészségügyi technológiák és
az orvostudomány fejlődése miatt csökkenhetett le egyes betegségek gyógyulási ideje jelentősen. A
másik ok a munkavállalók cég iránti lojalitásának növekedése lehet - részben az egzisztenciális
félelmekkel összefüggésben. A munkahely elvesztésétől való félelmek miatt az emberek ugyanis
aligha íratják ki magukat indokolatlanul, de gyakran még indokolt esetben sem. Inkább nem megfelelő
egészségügyi állapotban is beállnak a "taposómalomba" és betegen is bemennek a munkahelyre,
csakhogy megőrizhessék azt.
A passzív táppénz szigorítása is közrejátszik
Egyes, táppénzzel kapcsolatos jogszabályok változásai is tovább árnyalhatják a képet. Érezteti például
a hatását a passzív táppénzen (passzív táppénzről akkor beszélünk, ha a beteg biztosítási jogviszonya a
keresőképtelenség ideje alatt szűnt meg, vagy ha a keresőképtelenség a biztosítási jogviszony
megszűnését követő 3 naptári napon belül következik be) tölthető maximális időtartam csökkentése.
Mint ismeretes, a passzív táppénz ideje az elmúlt években 180 napról első lépésben 90 - majd 45,
tavaly pedig 30 napra csökkent. A táppénzes időszakkal együtt jól látható, hogy az erre fordított
összegek évről évre emelkedtek: ez jobbára a béremelkedésekkel magyarázható.
Így ügyeskednek a munkavállalók
Persze a táppénzeseknél előfordulnak kisebb-nagyobb visszaélések is. Ilyenkor többnyire nincs szó
valós megbetegedésekről. Nem is nyúlik túlzottan hosszúra a keresőképtelenség ideje. A 'pihenni
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vágyók' rendszerint valamilyen idényszerű szükséglet - vizsgaidőszak, beteg gyermek vagy
hozzátartozó ápolása, nem hivatalos mellékmunka - miatt használják ki a lehetőséget. A tapasztalatok
szerint ez a réteg jól ismeri azokat a kórképeket, amelyeknél vizsgálatokkal sem lehet egyértelműen
kideríteni, valósak-e. Előszeretettel hivatkoznak fejfájásra, hasi panaszokra vagy derékfájásra is.
Másik hasonló visszaélési lehetőség egy-egy valóban létező egészségügyi probléma tüneteinek
eltúlzása. Ilyenkor a keresőképtelenség állapota már hónapokig is eltarthat. A beteg persze ad a
formára: együttműködik a kezelőorvossal, szakrendelésre megy és kivizsgálásokon is részt vesz. A
valós indok persze többnyire az, hogy a beteg felmondás miatt késlelteti a keresőképessé nyilvánítását.

Az OEP által nyilvántartott, leggyakrabban előforduló betegségtípusok
- légzőszervi
- mozgásszervi
- fertőző
- emésztőrendszeri megbetegedések
- keringési rendszer megbetegedései
- mentális megbetegedések
- sérülések
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Táppénzes statisztika (forrás: OEP)
Év
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009

táppénzes napok
száma (millió)
63,1
41,2
37,4
36,4
33,0
32,8
32,7

i.

táppénzes esetek
száma (ezer)
1590
1412
1252
1197
1116
1175
1128

táppénzkiadás (millió
forint)
39 805
56 140
97 024
99 954
97 390
102 620
101 570

Egyetemes tervezés

A svédországi funkcionalizmusából és az 1960-as évek ergonómiai kutatásaiból erednek. Ezekben az
idõkben háztartáskutató intézetek jöttek létre a Skandináv országok többségében, amelyek fõ célja az
életminõség javítása volt az épített környezet minõségének javításával, építési szabványok,
szabályozások kidolgozásával. A kutatóintézetek munkája során kidolgozásra kerültek a lakó
funkciójú épületekkel szemben támasztott minimumkövetelmények (pl. helyiségméret, benapozás,
melegpadlós lakóterületek nagysága), továbbá a különbözõ háztartási tevékenységek szintereinek
munkaergonómaia szempontokat figyelembe vevõ bútorozási, berendezési modelljeinek
szabványosítása. Az élet minõségének javításását, a kutatóintézetek munkáját ezekben az országokban
egy erõs szociálpolitika alapozta meg. Ez a szociálpolitika indította el az 1960-as években a
"Társadalom mindenkinek" koncepciót, amely az egyenlõ esélyû hozzáférés és használat kritériumát
tûzte ki alapvetõ céljául. Ezzel párhuzamosan a világ más országaiban hasonló tervezési koncepciók
fejlõdtek ki. Míg az európai országokban megjelenõ tervezési koncepciók (Design for All, Inclusive
Design) a használóra és a használó igényeinek, szükségleteinek kielégítésére, az élet minõségének
javítására helyezték a fõ hangsúlyt, addig az Egyesült Államokban kifejlõdõ Universal Design
középpontjában egy termék orientált gondolkodás állt: egy termék minnél több használónak eladható
legyen. A különbözõ koncepciók eredményüket tekintve azonban azonosnak tekinthetõek. Az
egyetemes tervezés egy olyan tervezési stratégia, amely gyakorlásával olyan termékek jönnek létre,
amelyek különleges tervezési megoldások és adaptáció nélkül biztosítják a lehetõ legtöbb ember
számára a legteljesebb és legönállóbb használhatóságot. Jelen definícióban alkalmazott “termékek”
megnevezés a legkülönbözõbb használati tárgyakon, eszközökön túl valamennyi, az ember által
formált környezetre, szolgáltatásra és infrastruktúrára is vonatkozik. Termékek, minthogy ezek is
valamilyen ember által végzett tervezési folyamat eredményeként jönnek létre.
Az egyetemes tervezés "nem más, mint az a tervezési mód, amely az emberi különbözõségekbõl indul
ki mind szociális, mind esélyegyenlõségi szempontok figyelembevételével". Az akadálymentesítés
helyett az akadályok megelõzésére, a prevencióra kerül a hangsúly. A fõ cél az, hogy egy termékkel
szolgáljuk ki a használók különbözõ, idõben, szituációban változó igényeit, szükségleteit és ne
költséges, sokszor esztétikailag is megkérdõjelezhetõ.
a. Szabványok
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A részmunkaidős foglalkoztatási forma szélesebb körű elterjesztése érdekében a közelmúltban
megváltoztak a magyar munkajogi szabályok (Mt.). Részmunkaidős foglalkoztatásra akkor kerülhet
sor, ha a munkaadó és a munkavállaló erről a munkaszerződésben külön megállapodik (ki kell térni
arra is, hogy a foglalkoztatás napi, heti, vagy havi hány órában történik).
Amennyiben a munkavállaló részmunkaidőre (vagy abból vissza) történő áttérés miatt kéri a
munkaszerződés módosítását, úgy a munkaadónak döntenie kell 15 napon belül, amelyről írásban
köteles a munkavállalót tájékoztatni. A kérelmet a munkáltató azonban nem köteles elfogadni, döntése
során mérlegelheti, hogy az mennyire szolgálja az érdekét, vagy a munkakör ellátása megoldható-e
részmunkaidőben.
Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a munkavállalót megillető juttatásoknál legalább az
időarányosság elve alkalmazandó, de csak akkor, ha a juttatásra való jogosultság feltétele a munkaidő
mértékével függ össze. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény
értelmében pedig nem érheti hátrányos megkülönböztetés a részmunkaidőben foglalkoztatottakat más,
összehasonlítható helyzetben levő személyhez, vagy csoporthoz képest.
A részmunkaidős foglalkoztatás ösztönzése érdekében a foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról szóló (1991. évi IV.) törvény alapján, 2003. január 1-jétől támogatás
nyújtható a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási, illetve rehabilitációs alaprészéből a részmunkaidőben
történő alkalmazáshoz. A támogatás nyújtásának részletesen feltételeit 6/1996. (VII. 16.) MüM
rendelet tartalmazza az alábbiak szerint:
Részmunkaidős foglalkoztatáshoz a rendelet azoknak a munkaadóknak kíván támogatást biztosítani,
akik vállalják olyan munkavállalók foglalkoztatását, akik élethelyzetükből adódóan maguk is
érdekeltek a részmunkaidős foglalkoztatásban. Ilyen rétegek elsősorban a munkanélküliek, valamint a
gyermeket nevelő személyek, akik lehetnek munkavállalók, munkanélküliek, gyermekgondozási
segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesülők egyaránt. Utóbbiak az irányadó szabályok
szerint az ellátások folyósítása mellett legfeljebb napi 4 órában vállalhatnak munkát, így esetükben a
részmunkaidős foglalkoztatás reális alternatíva lehet. Ha a gyermekgondozási segély folyósításának
időtartama alatt megszűnik a munkaviszony, a részmunkaidős foglalkoztatás ilyen esetben az ellátás
folyósításának lejárta után munkanélküli állapotot előzhet meg.
A vissza nem térítendő, legfeljebb egy évre nyújtható támogatásban akkor részesülhet a munkaadó, ha
a munkavállaló foglalkoztatását a teljes munkaidő legalább felét elérő, háromnegyedét meg nem
haladó mértékű munkaidőben vállalja. Támogatásként - továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett - a
munkabér és járulékai együttes összegének legfeljebb 75 százaléka, valamint a munkába járással
kapcsolatos helyközi utazási költség munkaadót terhelő része egészben vagy részben téríthető meg.
b. Akkreditáció
Az akkreditációval foglalkozó bizottságokat a “Törvényes kerete” című fejezetben tárgyaltuk.
Egyéb források
V.1. Anyagok
j.

Politikai dokumentumok

(2010.09.01.) Három éve Magyarország elsőként ratifikálta a Fogyatékossággal Élő Személyek
Jogairól szóló Egyezményt, melynek teljesüléséről szeptember 1. és 3. között számol be a magyar
kormány az Egyesült Nemzetek New York-i központjában. Egyelőre azonban csak a hazai civil
szervezetek által elkészített árnyékjelentés az, ami hiteles beszámolóként szolgál az eltelt időszakról.
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Idén ősszel kell beszámolnia a magyar kormánynak a fogyatékossággal élő személyeket érintő
társadalmi és jogi változtatásokról. Az elért eredményeket hamarosan egy ország-jelentésben kell majd
összegeznie hazánk irányítóinak, mégpedig a 2007 tavaszán aláírt, a Fogyatékossággal Élő Személyek
Jogairól szóló Egyezmény és a hozzá kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv értelmében.
A Magyar Fogyatékosügyi Caucus (MFC) azonban már elkészítette, augusztus 10-én pedig
nyilvánosságra is hozta a „Fogyatékos személyek jogai vagy fogyatékos jogok” című civil
árnyékjelentést, amely a 2008. május 3-án hatályba lépett ENSZ-egyezményben vállalt kötelezettségek
teljesülését vizsgálja. A MFC az a hálózat, amelyik magába foglalja a magyarországi fogyatékosügyi
szervezeteket, illetve azok szövetségeseit.

Jelenleg Magyarországon a becslések szerint mintegy 1 millió fogyatékossággal élő ember van, ezért
is annyira lényeges az ENSZ-egyezményben foglaltak megvalósítása. Hazánkban a másik jogi pillér,
amire a fogyatékosügyben támaszkodni lehet, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló 1998. évi törvény.
A jogi háttér úgy tűnik, megvan, a nehezebb feladat azonban a törvényben meghatározott elvek
gyakorlatba történő átültetése. 2008. november 3-án tartották New York-ban az első, 41 országot
érintő részes felek konferenciáját. A Nemzetközi Fogyatékosügyi Tanács (IDA) ajánlásával ez
alkalommal megválasztották az Egyezmény végrehajtásának ellenőrzéséért felelős Bizottság első 12
tagját, ami később még 6 fővel bővült. A tagok közt egy magyar is van, prof. Könczei György.
Nemzetközi szinten egyébként az IDA készíti el a részes tagországok beszámolóján alapuló
árnyékjelentést.
Ezzel egyidőben hazánkban 13 civil szervezet nyílt levélben kérte a miniszterelnököt és a kormányt,
hogy nevezzen ki egy kifejezetten a fogyatékosüggyel foglalkozó ombudsmant, valamint hogy
biztosítsa az ENSZ-egyezmény végrehajtásának független ellenőrzését. Bár fogyatékosügyi
ombudsmanunk nem lett, de az Országgyűlési Biztos Hivatala (OBH) még 2009-ben kiemelten
foglalkozott a fogyatékkal élő emberek jogainak védelmével (a mai napig ide, az Állampolgári Jogok
Országgyűlési Biztosához fordulhatnak azok, akiket fogyatékosságuk miatt jogsérelem ér), míg az
ENSZ-egyezményben foglaltak ellenőrzését az Országos Fogyatékosügyi Tanács (OFT) látja el.
A MFC által elkészített „Fogyatékos személyek jogai vagy fogyatékos jogok” című civil párhuzamos
jelentés számos problémára, nem tudatosult tényre rávilágít, és hiteles beszámolóként szolgál arról,
hogy az elmúlt két évben milyen változások történtek a fogyatékosügyben. Ez a dokumentum
bemutatja a fogyatékossággal élő személyek magyarországi helyzetét, és a jelenlegi kizárólagos
integrációt (beolvasztás, egységesülés) szorgalmazó társadalom helyett inkluzív, azaz befogadó
társadalmat céloz meg.
A jelentés az oktatás, a választójog, a foglalkoztatás és munkavállalás, az önálló életvitel és a
közösségbe való beilleszkedés témáján keresztül tárgyalja a fogyatékosügyet, hivatalos adatokkal,
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dokumentumokkal alátámasztva. Többek közt arra is rávilágít, hogy az iskoláskorú súlyoshalmozottan fogyatékos gyermekek számára csupán heti 20 óra iskolai rendszerű képzést ír elő az
oktatási törvény.
A jelentés konkrét megoldásokat is tartalmaz, ezzel nagyban segítve a döntéshozók munkáját.
Hazánkban manapság 68.125 ember áll gondnokság alatt, kétharmaduk, mintegy 44 013 ember pedig
kizáró gondnokság alatt. Ezek a számok világviszonylatban is jelentősek. A helyzet orvoslására a
MFC jelentése a jelenlegi cselekvőképtelenségi szabályok és a kizáró gondnokság megszüntetését,
valamint a támogatott döntéshozatal bevezetését javasolja.
A civilek által az árnyékjelentés elkészült, amit szeptemberben tárgyalnak, most már csak a
kormánynak kell lépéseket tennie, hogy a jelentésben foglaltakat megfontolja, majd pedig a
gyakorlatba is átültesse azokat.
k. Kutatási jelentések, publikációk

Rehabilitációs szolgáltatások
Orvosi rehabilitáció
Az orvosi rehabilitáció az egészségügyi ellátó rendszer része. Az ilyen típusú ellátások során
szervezett keretek között, az egészségtudomány eszközeinek felhasználásával teszik lehetővé, hogy az
egészségi állapotában károsodott beteg vagy fogyatékos személyeknél a meglevő képességeik
fejlesztésével, illetve pótlásával elősegítsék, hogy önállóságukat minél teljesebb mértékben
visszanyerjék, és ezáltal képessé váljanak a családba, munkahelyre, vagy más közösségbe való
beilleszkedésre.A rehabilitáció egészségügyi, pszichológiai, oktatási-nevelési, foglalkoztatási és
szociális intézkedések tervszerű, együttes és összehangolt, egyénre szabott, az érintett személy
tevékeny részvételével megvalósuló alkalmazása. Az orvosi rehabilitációs ellátásokhoz tartozik
például a fizioterápia, a sportterápia, a logopédia, a pszichológiai ellátás, vagy a foglalkoztatás-terápia
is.
A biztosított az orvosi rehabilitáció keretében jogosult az orvos előírása szerinti vizsgálatra,
gyógykezelésre, gyógyászati ellátásra. A biztosított jogosult egészségügyi beavatkozást követő
rekonstrukcióra, továbbá funkciózavart okozó veleszületett vagy szerzett testi rendellenességek
korrekciójára.
Hazánk gyógyvizekben gazdag természeti adottságait hasznosító fürdőkben nyújtott ellátások,
gyógyulási lehetőségek egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a betegek és a kikapcsolódásra,
felüdülésre vágyók körében.
A fürdőgyógyászati ellátások rehabilitációs ellátásban betöltött jelentőségére tekintettel, egyes
ellátások társadalombiztosítási támogatással is igénybe vehetők. A fürdőgyógyászati ellátás az orvosi
rehabilitációs ellátások közé tartozó gyógyászati ellátás, amelyet főként a krónikus reumatológiai,
ortopédiai, neurológiai illetve érbetegségek funkciójavítását szolgáló rehabilitációs kezeléseknél
alkalmaznak.
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Az orvosi rehabilitációs ellátások keretében igénybe lehet venni társadalombiztosítási támogatással
szanatóriumi ellátásokat is, illetve a szenvedélybetegeknek nyújtott egyes rehabilitációs ellátások is
igénybe vehetők egészségbiztosítási támogatással.
A szanatóriumi ellátást az alapbetegséghez igazodva, fekvőbeteg intézményekben nyújtják, általában a
szak (kórházi) ellátás után.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a rehabilitációs ellátásra kizárólag a rehabilitáció alapjául szolgáló
betegség gyógykezeléséhez szükséges szakorvosi és e megbetegedéshez kapcsolódó esetleges
szövődmények tekintetében illetékes szakorvos, illetve a rehabilitáció vagy fizikoterápia szakorvosa
jogosult a beteget beutalni.
A betegek megfelelő tájékoztatása érdekében az OEP által készített, biztosítottaknak szóló
tájékoztatókat, kiadványokat az egészségügyi szolgáltatók a betegforgalom számára nyitva álló
helyiségeikben közzéteszik.
 A gyógyászati ellátások (gyógyfürdő ellátások)
 A gyógyászati ellátások rendelése
 Gyógyászati ellátás kúra keretében
 A gyógyászati ellátás igénybevétele
 Támogatott gyógyászati ellátást nyújtó szolgáltatók listája
 A szanatóriumi ellátás
1.

Pedagógiai rehabilitáció

A pedagógiai rehabilitáció magában foglalja a fogyatékos gyerekek speciális oktatását,
gyógypedagógiai nevelését, illetve a munkaképes korú emberek szakmai képzését, új szakmára való
átképzését. A közoktatási törvény meghatározása szerint sajátos nevelési igényő az a gyermek, tanuló,
aki a szakértıi és rehabilitációs bizottság véleménye alapján:
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus
okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd,
- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós
és súlyos rendellenességével küzd.
A sajátos nevelési igényő gyermeknek joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának
megfelelı pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdıdıen,
hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges gondozást a korai fejlesztés és gondozás, az
óvodai nevelés, az iskolai nevelés-oktatás, a fejlesztı felkészítés keretében kell biztosítani a gyermek
életkorától és állapotától függıen, a szakértıi és rehabilitációs bizottságok szakértıi véleményében
foglaltak szerint.
Speciális nevelési igényő gyerekek különleges gondozása
A korai fejlesztés és gondozás sokféle módon megvalósítható: otthoni ellátás; bölcsıdei gondozás;
fogyatékosok otthonában vagy gyermekotthonban nyújtott gondozás; gyógypedagógiai tanácsadás;
korai fejlesztés és gondozás keretében biztosított fejlesztés és gondozás, illetve konduktív pedagógiai
ellátás keretében. A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás feladata a sajátos
nevelési igény megállapításának idıpontjától kezdıdıen a gyermek korai fejlesztése és gondozása a
szülı bevonásával, a szülı részére tanácsadás nyújtása. Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte,
akkor vehet részt korai fejlesztésben és gondozásban, ha nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe.
A sajátos nevelési igényő gyermek óvodai nevelése történhet az e célra létrehozott gyógypedagógiai
nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban vagy
tagozaton; a többi gyerekkel közösen, vagy tılük külön. A gyermek külön óvodai nevelését végzı
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óvodai csoportot vagy tagozatot a fogyatékosság típusának megfelelıen kell létrehozni. Óvodai nevelés
keretében egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásban is részesülnie kell a
gyermeknek. Az óvodai nevelési program elkészítésénél figyelembe veszik a Sajátos nevelési igényő
gyermekek óvodai nevelésének irányelvét, a nevelési program tartalmazza a sajátos nevelési igénybıl
eredı hátrányok csökkentését szolgáló speciális fejlesztı tevékenységet.
A sajátos nevelési igényő tanuló iskolai nevelése-oktatása és kollégiumi nevelése az e célra létrehozott
intézményben, iskolai tagozaton, osztályban, csoportban, a többi tanulóval együtt, vagy tőlük külön
történhet. A tanulók külön iskolai oktatását végzı iskolai tagozatot, osztályt, csoportot a fogyatékosság
típusának megfelelıen kell létrehozni. A tanuló egészségügyi és pedagógiai célú
habilitációs és rehabilitációs ellátásban is részesül.
A közoktatási törvény értelmében minden gyerek tanköteles, a tankötelezettség annak a tanévnek a
végéig tart, amelyben a tanuló tizennyolcadik életévét betölti. Sajátos nevelési igényő tanuló esetén
tankötelezettsége meghosszabbítható huszadik életévéig. A tankötelezettség kezdetérıl és
meghosszabbításáról sajátos nevelési igényő gyermek esetén az iskola igazgatója dönt, a tanulási
képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottság vagy az országos szakértıi és rehabilitációs
tevékenységet végzı szakértıi és rehabilitációs bizottság szakértıi véleménye alapján. A Nemzeti
alaptanterv tartalmazza a sajátos nevelési igényő tanulók iskolai nevelése-oktatása sajátos tantervi
követelményeinek alapelveit is. A sajátos nevelési igényő tanulók oktatását végzı iskola figyelembe
veszi az iskolai helyi tanterv elkészítésénél a Sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának
tantervi irányelvét is. A helyi tantervnek tartalmaznia kell a fogyatékosság típusához és fokához
igazodó fejlesztı programot, az egyes évfolyamok követelményeinek teljesítéséhez egy tanítási évnél
hosszabb idı is megjelölhetı. A közoktatási törvény értelmében a nevelési tanácsadó megkeresésére a
szakértıi és rehabilitációs bizottság dönt arról, hogy egy gyermek beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdı vagy sajátos nevelési igényő. Az igazgató a tanulót kérelmére - részben vagy
egészben - felmentheti az iskolai kötelezı tanórai foglalkozásokon való részvétel alól - a gyakorlati
képzés kivételével -, ha a tanuló egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye, továbbá sajátos helyzete
ezt indokolttá teszi. Az igazgató a tanulót kérelmére mentesítheti a készségtárgyak tanulása alól, ha azt
egyéni adottsága vagy sajátos helyzete indokolttá teszi. A tanulókat az igazgató mentesítheti egyes
tantárgyakból, tantárgyrészekbıl az értékelés és a minısítés alól, megfelelı szakértıi vélemény alapján.
Ez esetben az iskola egyéni foglalkozást szervez e tanulók részére, ezzel segítik a felzárkózásukat. A
tanagyag alól mentesített tanuló az érettségi vizsgán másik tantárgyat választhat, a megadott szabályok
szerint. A speciális nevelési igényő tanuló részére a különbözı vizsgákon hosszabb felkészülési időt
kell biztosítani, illetve az írásbeli beszámolón lehetıvé kell tenni az iskolai tanulmányok során
alkalmazott segédeszköz (írógép, számítógép stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló
szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történı felváltását. A
gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevı nevelési-oktatási intézményben a sajátos nevelési
igényő tanulók részére a tanórai foglalkozásokon túl kötelezı egészségügyi és pedagógiai célú
habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell szervezni. Ezen tanórai foglalkozások heti
idıkeretét részletesen megadja a közoktatási törvény. A gyógypedagógiai- és konduktív nevelésbenoktatásban részt vevı nevelési-oktatási intézménynek rendelkeznie kell azokkal a személyi és tárgyi
feltételekkel, amelyek a sajátos nevelési igényő gyermek, tanuló egészségügyi és pedagógiai célú
habilitációs és rehabilitációs ellátáshoz szükségesek. A sajátos nevelési igényő tanulók iskolai
nevelése és oktatása céljából a szakiskola speciális szakiskolaként vagy készségfejlesztı speciális
szakiskolaként is mőködhet. A nevelési-oktatási intézményt a szülı választja ki gyermeke részére a
tanulási képességet vizsgáló szakértıi vélemény alapján. Ha a bizottság által kijelölt nevelési-oktatási
intézmény valami miatt nem tudja felvenni a gyermeket, akkor a bizottság ajánlására másik
intézményt próbálnak találni a gyereknek. A szakértıi véleményt adó intézmény meghatározza, hogy a
gyermek milyen módon kapcsolódhat be a nevelésbe és az oktatásba, és a gyermeket elıjegyzésbe
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veszi mindaddig, ameddig felvételét nem sikerül megoldani. A szülı joga, hogy a sajátos nevelési
igényő gyermek lakóhelyén vagy tartózkodási helyén a polgármester segítségét kérje ahhoz, hogy
gyermeke óvodai neveléséhez, iskolai neveléséhez-oktatásához szükséges feltételeket a településen
megteremtsék.
Pedadódiai rehabilitáció
Fejlesztı felkészítésben vesz részt a sajátos nevelési igényő gyermek attól az évtıl kezdve, amelyikben
az ötödik életévét betölti, ha súlyos és halmozottan fogyatékos. A fejlesztı felkészítés megvalósítható a
fogyatékosok ápoló, gondozó otthonában nyújtott gondozás; a fogyatékosok rehabilitációs
intézményében vagy nappali intézményében nyújtott gondozás; a gyógypedagógiai tanácsadás; korai
fejlesztés és gondozás keretében biztosított fejlesztés és gondozás; a konduktív pedagógiai ellátás; a
gyógypedagógiai nevelésben és oktatásban részt vevı iskolában nyújtott fejlesztés keretében; illetve
bölcsıdei gondozás keretében. A fejlesztı felkészítés feladata, hogy azoknak a gyermekeknek, akik
tankötelezettségüket sajátos nevelési igényük miatt nem tudják teljesíteni, biztosítsa a fejlıdésükhöz
szükséges felkészítést, a szülı bevonásával, a szülı részére tanácsadás nyújtásával.
Sajátos nevelési igényő neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek:
A gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai neveléséhez és oktatásához:
- sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelı gyógypedagógus, konduktor
foglalkoztatása,
- a neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv és más segédletek biztosítása.
Magánoktatáshoz, integrált óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz, a fejlesztı
felkészítéshez:
- az illetékes szakértıi bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz szükséges szakirányú
végzettségő gyógypedagógus foglalkoztatása,
- a foglalkozásokhoz szükséges speciális tanterv, tankönyv, speciális gyógyászati és technikai
eszközök,
- a gyermek, tanuló részére a szakértıi és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai
szolgáltatások biztosítása.
3. Szakképzési rehabilitáció
A Munkaerõpiaci Alapnak mint elkülönített állami pénzalapnak részét képezõ Rehabilit ációs laprész
mûködésének célja a megváltozott munkaképességû emberek foglalkoztatásának elõsegítése. A
foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény meghatározza
a Rehabilitációs Alaprész központi keretének felhaszn álhatóságát. Ez kiterjed a foglalkozási
rehabilitációt elõsegítõ programok, valamint azoknak a közalapítványoknak a támogatására, amelyek a
foglalkozási rehabilitációs képzést és a rehabilitációs foglalkoztatást elõsegítik. A Munkaerõpiaci Alap
költségvetése 2001-ben a rehabilitációs alaprész kiadásaira 2.25 milliárd forintot irányzott elõ, ebbõl a
Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete a központi keret arányát 300 millió forintban, a decentralizált
keret arányát pedig 1.95 milliárd forintban határozta meg. A központi keret felosztásáról 2001-ben
három szociális és családügyi miniszteri utasítás rendelkezett, melynek szakmai koordinálását a
minisztérium Rehabilit ációs és Fogyatékosügyi Fõosztálya látta el. A foglalkozási rehabilitáció
fejlesztése céljából indított központi programok és képzé- sek tervezésekor meghatározó tényezõként
szerepeltek a fogyatékos és megváltozott munkak épességû emberek társadalmi integrációja,
esélyegyenlõsége növelése érdekében megsz ületett jogszabályok foglalkoztatásra vonatkozó
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rendelkezései, így elsõsorban az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlõségük biztosításáról, a
100/1999. (XII.10.) OGY határozat az Országos Fogyatékosügyi Programról és a 2062/ 2000. (III.24.)
az Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtására vonatkozó középtá- vú intézkedési tervrõl szóló
kormányhatározat.
A 2001. évi központi képzési programok
A központi programok nyolc szakmai területen indultak el, illetve valósultak meg, amelyek
a következõk: · Képzések, továbbképzések, konzultációk szervezése · Rehabilitációs Információs
Centrum program indítása · Korszerû munkahelyek teremtésével rehabilitációs, szociális információs
és szolgáltat ási háló kistérségi kiépítésére irányuló program · A foglalkozási rehabilitáció módszertani
és információs megerõsítése · Közalapítványok rehabilitációs célú programjainak támogatása
· Hazai és nemzetközi rehabilitációs fejlesztési programok támogatása · Esélyegyenlõségi Irodahálózat
kialakítását célzó program
4. Szociális rehabilitáció
Néha még az egészséges emberek is nehezen találnak munkát, a fogyatékosokra pedig ez többszörösen
igaz. Jóllehet, országszerte mintegy száz úgynevezett célszervezet több mint 40 ezer csökkent
munkaképességű embert foglalkoztat, ez elenyésző ahhoz képest, hogy hazánkban több mint 600 ezer
fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű ember él. Mindazonáltal a kormány száz lépés
programjában is helyet kapott a megváltozott munkaképességűek helyzetének javítása, elsősorban az
őket foglalkoztató cégek akkreditációjának bevezetésével és a pénzügyi támogatás
feltételrendszerének átalakításával.
Magyarországon mintegy száz célszervezet foglalkoztat állami támogatással valamely okból csak
bizonyos munkák elvégzésére képes embereket. Az állam ezzel ismeri el a fogyatékkal élők
foglalkoztatásának nagyobb költségeit. E segítség nélkül az érintettek közül sokan segélyre
szorulnának, csakúgy, mint az a félmillió ember, akinek esélye sincs kenyérkeresethez jutni. A
munkáltatók egy része olyan tevékenységet kínál a megváltozott munkaképességűeknek, ami alig hoz
hasznot. Termékeiket igen alacsony áron tudják értékesíteni, bár ezeket a kereskedők extraprofittal
adják tovább.
Normatív dotáció
A klasszikus, több mint húsz éve létező támogatási forma az úgynevezett dotáció, amely normatív, s
minden olyan gazdálkodó szervezetet megillet, amely húsz főnél több dolgozót foglalkoztat, s a
megváltozott munkaképességűek létszámaránya legalább 5 százalék.
A dotáció gyakorlatilag a megváltozott munkaképességűek létszáma, valamint a nekik kifizetett
munkabér átlaga, vagyis a két szám szorzatából kialakított úgynevezett vetítési alap szerint
folyósítható - igazított el a jogszabályi előírások értelmezésében Somodi Istvánné, a
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (FMM) főosztályvezetője. A gazdálkodók tehát
létszámarányosan kaphatják a vetítési alap 45-135 százalékát.
Az úgynevezett kijelölt célszervezetek támogatása - amelyek nagyobb arányban foglalkoztatják e
munkavállalókat - 135-től 360 százalékig terjedhet. Az összeg attól függ, hogy mennyire csökkent a
dolgozó munkaképessége, illetve a fogyatékossága milyen súlyos. Ezt a támogatást az APEH-en
keresztül lehet igényelni, s ha a munkáltató megfelel a feltételeknek, a támogatást az adózás rendjéről
szóló jogszabály szerint az adóhivatal folyósítja a gazdálkodó szervezetnek.
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Pazarló konstrukció
Sok-sok kritika érte a támogatási rendszert az utóbbi években. Ezzel együtt folyamatosan szaporodott
a megváltozott munkaképességű dolgozóknak munkát adó szervezetek, szociális foglalkoztatók
száma, miközben mind szigorúbbak lettek a támogatási feltételek - mondta Somodiné.
A kormány 2004 óta azon van, hogy felül kell vizsgálni a támogatási rendszert. Úgy kell átalakítani,
hogy megszűnjenek azok a rendelkezések, amelyek lehetővé teszik az igazságtalanságot. Több bírálat
érte azt is, miszerint az érvényes jogszabály nem határozza meg, hogy a munkáltatónak milyen
feladatokat kell elvégeznie, milyen tárgyi feltételeket és munkakörülményeket kell garantálnia a
támogatásért cserébe. Miként a jogszabály arról sem rendelkezett egyértelműen, hogy milyen célokra
használható fel a dotáció.
A szaktárca szerint a változtatást az is indokolta, hogy a támogatási rendszer meglehetősen elavult,
nehezen tervezhető és finanszírozható, pazarló volt, visszaélésekre adott lehetőséget, s abban tette
érdekeltté a vállalkozókat, hogy eszközül használják a szerencsétlen, rendkívül kiszolgáltatott
helyzetben lévő embereket.
A kormány végül tavaly szeptemberben fogadta el az új jogszabályt, amely szerint csak akkreditált
célszervezetek tarthatnak igényt az állami támogatásra. Akkreditálják, minősítik és ellenőrzik a
foglalkoztatókat, világos feltételeket szabnak a munkaadóknak, amelyeket teljesíteniük kell, ha
dotációt igényelnek.
Türelmi idő
A munkáltatók akkreditációjára vonatkozó előírás azonban csak az új intézményekre terjed ki, a
működőkre 2007. július 1-jétől ró ilyen kötelezettséget.
A cégek tehát türelmi időt kaptak, hogy rendszerüket átalakítsák. (Az akkreditációs tanúsítvány azt
igazolja, hogy a munkáltató a dolgozók képességeinek és képzettségének megfelelő munkalehetőséget
teremt, rehabilitációs céllal.) Vagyis a korábban dotációt igényelt foglalkoztatók választhattak, hogy
legkésőbb 2007. június 30-áig dotációt, vagy az új szabályok szerinti bértámogatást igényelnek-e a
2006. január 1-je előtt fölvett, megváltozott munkaképességű dolgozóik után. A kijelölt célszervezetek
azonban csak akkor kaphatnak magasabb dotációt ez évtől, ha március 31-éig akkreditáltatták
magukat. A dotáció dolgozónként 57 ezer forint. Újdonság, hogy az állami támogatást az kapja, aki
ténylegesen rászoruló, vagyis megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmaz.
Az új támogatási rendszer bevezetésével nyilvánvalóan azokat a társaságokat kívánják kiszűrni,
amelyek eddig csak papíron foglalkoztattak megváltozott munkaképességű embereket, s leginkább az
állami támogatások megszerzése volt a céljuk. A hatósági ellenőrzések ugyanis egyre sűrűbben tártak
fel szabálytalanságokat a célszervezeteknél.
E területen riasztó a kép, hiszen míg a munkaadók esetenként a minimálbér négyszeresét-ötszörösét
is felvették egy foglalkoztatott után, az érintettek ebből többnyire még a minimálbérnek is csak a
töredékét látták.
Színlelt foglalkoztatás
Az APEH által 2005-ben vizsgált 342 cég és szervezet közül 142-nél találtak szabálytalanságokat az
ellenőrök. Nemritkán előfordult, hogy olyan megváltozott munkaképességű emberek adatait
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használták fel a foglalkoztatás színlelésére, akik ténylegesen nem is álltak munkaviszonyban a
társasággal.
A vizsgálati jelentésekből az is kitűnik, hogy a célszervezetek gyakran nem fizetik ki az egyébként is
a minimálbér körüli járandóságot - és az azt terhelő járulékokat -, s ha ki is fizetik a munkadíjakat,
azok nincsenek arányban a ledolgozott munkaórákkal. Tavaly a munkaadók összesen mintegy 3,5
milliárd forintnyi állami támogatást próbáltak jogosulatlanul megszerezni.
A januártól bevezetett új támogatási rendszer három elemből áll: a bértámogatásból, amely a
csökkent munkaképességből adódó alacsonyabb termelékenység kompenzálására szolgál; a
költségkompenzációs támogatás szabályai alapján megtéríthető költségekből, illetve a
rehabilitációsköltség-támogatásból, amelyből a közhasznú szervezetként működő társaságok
részesülhetnek, ha olyan emberek foglalkoztatására is kötelezettséget vállalnak, akiknek a nyílt
munkaerőpiacon nincs reális esélyük állást találni. Ez esetben szinte minden olyan költség
megtéríthető, ami a foglalkoztatáshoz szükséges.
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Weboldalak
Hasznos kapcsolatok

http://www.addetur.hu/
http://www.drahu.org.hu/
http://www.salvavita.hu/index.php
http://www.latoter.hu/
http://szegedilatasserultek.5mp.eu/web.php?a=szegedilatasserultek
http://www.c3.hu/~mcsme/
http://www.szalmaszalszolgalat.hu/
http://www.autizmus.hu/index.shtml
http://www.efoesz.hu/
http://www.fogyatekos.hu/index.php
http://www.serultek.hu/
http://www.fszk.hu/
http://www.kezenfogva.iif.hu/
http://www.sinosz.hu/
http://www.kalvaria.eoldal.hu/
http://hallatlan.hu/
http://www.egymast-segito.hu/content/90
http://www.szebbenszeretnekjarni.hu/rehabilitacio.php
http://www.emberbarat.hu/
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http://www.merfoldkorehab.hu/
http://www.siketvak.hu/

l.

Ögynökségek jelentései

Nincs fekllelhető információ.
m. Szocio-gazdasági jelentések
Nincs fellelhető információ.

n. Eszközök, értékelő eszközök
Ninxcs fellelhető információk.

VII.

Analítikus kutatások

a. Kérdőív
A kérdőívet feltöltöttük a Huddle és a Google docs oldalakra. A kérdőívek a Google oldalon magyarul
is kitölthetőek voltak. 20 helyi céget kértünk fel levélben arra, hogy válaszoljanak a kérdésekre.
Elsődleges célunk ezen véállalkozások informálása volt, fel akartuk hívni a figyelmet azokra az
előnyökre, amelyeket ez a project számukra nyújt. Másrész le akartuk mérni a cégek hajlandóságát
arra, hogy megváltozott munkaképességű embereket alkalamzzanak. Jó és rossz példákat akartunk
gyűjteni a jelenlegi gyakorlattal kapcsolatban annak érdekében, hogy ezeket az információkat
felhasználhassuk a konzultánsok képzése során.
A vállalatoknak kiküldött kérdőív magyar változata

Kérdőív
A UEmploy Európai Projekt tagjaként a Tudásklaszter Nonprofit Kft egy tanulmányt dolgoz ki
tekintettel a magyar foglalkoztatók álláspontjára a fogyatékos emberek alkalmazására. A tanulmány
egyidejűleg összpontosít az akadályok felismerésére, amelyekkel a munkáltatók szembesülnek
valamint a munkaerőpiac lehetőségeire.
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Kérjük, segítse munkánkat a következő kérdőív kitöltésével és visszaküldésével következő e-mail
címre: zpg@t-online.hu. Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy az információkat szigorúan bizalmasan
kezeljük.
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A. Általános információ
Név:
Szervezet típusa

Nemzeti cég

Külföldi cég

Közintézmény Civil
szervezet

Egyéb (kérjük
pontosítson)

( jelet alkalmazzon)

5

1

3

Alkalmazottak száma

1-9

10-49

50-249

250-999

Over 1000

( jelet alkalmazzon)

8

4







Fogyatékos alkalmazottak
száma

1-4

5-10

11-20

Over 20

None

3

1

7

1



3

( jelet alkalmazzon)

Megváltozott munkaképességűek közül milyen kategóriákat alkalmazott?

Fizikai

8

Érzékelési

3

Fejlődési

1

Mentális

-
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B. Specifikus információk

1a. Ismeri a jelenlegi törvényeket, amelyek a fogyatékos emberek alkalmazására vonatkoznak?

Igen 100%

Nem

1b. Ha igen, adjon egy példát.

“(1998. évi XXVI. tv.) 387/2007. korm. rendelet; 1995. évi CXVII. Tv Szja” Fogyatékos emberek
alkalmazására vonatkozó jogszabályok
2. Ön szerint a jelenlegi jogi intézkedések mennyire ösztönzik a cégeket, hogy fogyatékos embert
alkalmazzanak?

Kis mérétékben: 5 Átlagos mértékben: 6 Nagy mértékben

Nem tudom: 1

3. Ön szerint ha fogyatékos embert alkalmaz akkor a cége eredményessége csökkeni fog?
Igen

Nem

Nem tudom

4. A cége mennyire alkalmas fogyatékos ember foglalkoztatására?

Egyáltalán nem: 4

Kis mértékben: 4

Nagy mértékben

Nem tudom: 4

3. Az ön humán politikája milyen mértékben segíti elő a fogyatékos emberek alkalmazását?

Kis mértékben 3 Közepes mértékben:3 Negy mértékben: 3 Nem tudom:3
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6. Mi akadályozza a cégét abban, hogy fogyatékos embereket alkalmazzon?
Munkahely megközelítése: 5 Képzettség hiánya:2 Új beosztások hiánya:6
Információ hiánya:1 Egyéb: 2

7. Milyen más intézkedéseket lehetne bevezetni, hogy ösztönözzük a foglalkoztatókat arra, hogy
fogyatékos embereket alkalmazzanak?

Csak néhány esetben lehet megváltozott munkaképeségűeket alkalmazni. Például fénymásolás,
tisztítás, takarítás, papírmunka. Ezeket a munkákat általában már fogyatékossággal élők végzik.


Lépések:
o Speciális képzés a felső vezetésnek
o A pénzügyi szakemberek figyelmének felhívása, mert ezeket az embereket nagyon
sok pénzügyi területen lehet alkalmazni
o Tanácsadással foglalkozó vállalatok több fogyatékossággal élőt alkalmazhatnának

8. Igaz vagy hamis a következő állítássorozat?

A fogyatékos emberek több napot mulasztanak a munkahelyen.
A fogyatékos emberek több napot mulasztanak a munkahelyen.

Igaz: 6Hamis:6
Igaz: 8 Hamis: 4

A fogyatékos emberek koordinálásának a költsége nagyobb mint a megszokott.
Hamis: 10
A fogyatékos emberek kevésbé hatékonyak.

Igaz:

2

Igaz: 2 Hamis: 10

A fogyatékos embereknek különleges bánásmódra van szükségük a munkahelyen.
Hamis:

Igaz:

12

9. Kérjük, írjon le egy olyan esetet mikor sikerrel alkalmazott fogyatékossággal élő alkalmazottat.
Két fogyatékkal élőt alkalmazunk a cégnél. Mindkét kollégánk fénymásolásért és kisebb feladatok
teljesítéséért felelős. Néha még a felsővezetők személyes ügyeit is intézik. Elmennek a postára és az
adóhivatalba is. Mindenütt ottvannak, s nagyoön népszerűek. Néha le kell írnunk nekik, hogy mit
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akarunk, de általában testbeszéddel önnyen kommunikálhatunk velük. A két recepciós felelős értük.
Őket hívjuk, ha valamire szükségünk van.

10. Kérjük, írjon le egy olyan esetet mikor kevesebb sikerrel alkalmazott fogyatékossággal élő
alkalmazottat:
Volt egy fogyatékkal élő kollégánk. Olyan vállalatot kerestünk számára, amely közel van a
központhoz. Feladata pénzügyi tanácsadás volt cégeknek. Az interjú során nem emlíytette, hogy felt
az utazástól. Bármikor, ha a városon kívül volt megbízatása, s vonatra vagy buszra kellet ülnie, nem
teljesítette feladatát. Megkérdeztük, hogy miért van ez, de nem adott egyenes választ. Egyzer egy
szomszédos városban lévő céghezz kellett kimennie tanácsadásra. Nem teljesítette. Amikor az
ügyvezetőnk megpróbálta megbeszélni velke ezt a kérdést, inkább elment a cégtől.
Volt egy kollégánk, akinek halláskárosodása volt. Targoncavezető volt. Tökéletes volt a munkájában,
de minden hónapban volt egy-két nap, amikor sok hibát vétett. Meglökte az üveget tartó állványokat, s
állandóan a dudát használta. Elküldtük orvoshoz, aki a központi klinikára küldte továbbvizsgálatra.
Amikor visszajött, azonnal felmondott, mert kiderült, hogy igen erős halláskárosodása van. Nem
tudjuk pontosan, hogy ez az üzem zaja miatt volt, vagy valamilyen természetes folyamat okozthatta.

11. Kérjük, írja le milyen nehézségekbe ütközött mikor fogyatékossággal élő alkalmazottat
foglalkoztatott?

A kommunikáció nagyon nehéz volt velük.
Volt egy mentális problémákkal rendelkező hölgy kollégánk. A kereskedelmi mosztályon volt
takarítónő. Reggel 3-kor kezdett el takarítani, hogy 6-ra tiszták legyenek az irodák. Egy hónappal
munkába állása után a kereskedők arra érkeztek be az irodájukba, hogy minden pappírjuk eltűnt. Nem
tudták mi történhetett. Minden a házon kívüli kukában találtak meg. A takarító hölgy úgy döntött,
hogy teljesen tiszta és rendezett irodát hoz létre. A takarító hölgy soha többé nem jelentkezett, a
kereskedeőknek pedig több napi munkájukba telt, míg szétválogatták a dokumentumokat. A hölgy
később sokat pletykált a cégről, jelentett a Munkaügyi Központnak, amely kiküldte. Hosszú időbe telt,
míg sikerült elegyengetni az ügyet.

b. Számok kategóriánként)
A kérdőív több hónapon keresztül volt használható.
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8 vállalt töltötte ki a kérdőívet.
c. Megcélzott vállalatok:


Nemzeti KKV-k



Külföldi KKV-k



Nem kormányszervezetek



Civil szervezetek
d. Legjobb gyakorlat

A kérdőívekben szerepelnek a legjobb gyakorlatok.
VI.2 Információ értékelése
e. Módszertan
Az értékelést a Googler doc segítségével végeztük.
f.

Fogyatékosok alkalmazására vonatkozó vállalati elkötelezettség mérése:

Úgy látszik, hogy a vállalatok akarnak fogyatékkal élőket alkalmazni. Legfontosabb motivátorul a
rehabilitációs adó kikerülése. A másik ok az alkalmazottak bérének csökkentése, hiszen a
megváltozott munkaképességűerk alkalmazásával állami támogatáshoz lehet jutni. A megkérdezett
vállalatok nem féltek fogyatékosok alkalmazásától, de féltek a magasabb költségektől. Egyértelmű
volt, hogy nem alkalmaztak küldő tanácsadót arra, hogy javaslatokkal csökkentésk az ilyen munkaerő
alkalmazásának kockázatát. Alkalmazásuk esetlegesen történt. Profit oriental vállalatok félnek a
magasabb minőségi költségektől.

VI.3 Startégia felvázolása
g. Hozzáférhetőség
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Van néhány olyan konzultációs szolgáltatás, amely segíti a megváltozott munkaképességük
vállalatoknál történő alkalmazását. Ezek közül egyiksem nyújt olyan szolgáltatást, amely
szisztematikus elemzéssel, strukturált módszerrek csökkenti a kockázatokat. Tevékenységük cask arra
terjed ki, hogy fogyatékkal élőket kutassanak fel, s olyan vállalatokat keressenek, akik alkalmasak és
akarnak fogyatékkal élőket foglalkoztatni. Vannak ellenben olyan egyének, konzultánsok, akik
megpróbálmak ilyen szolgáltatásokat nyújtani, de ők nem lelhetőek fel az Internetek, s
minisztériumokhoz közel dolgoznak.
h. Útmutatás, tanácsadás
A Munkaügyi Központok nyújtanak információkat vállalatoknak fogyatékos emberek alkalmazásával
kapcsolatban. Ők dfelügyelik az akkreditált vállalatokat, de cask azokkal a jelentésekkel foglalkoznak,
amelyeket a vállalatok küldenek be rendszeresen. Nincs valós konzultációs szolgáltatás
Magyarországon annak érdekében, hogy növelni lehessen az ilyíen típusú munkavállalók számát,
alacsony kockázattal.
i.

Tervezés, áttekintés

Olyan konzultációüs szolgáltatás tervezése, amelynek segítségével munkafolyamatok elemzésével
lehetne vállalatok számára tanácsot adni mergváltozott munkaképességűek alkalmazására, jó
befektetés lenne.
j.

Konzultációs szolgáltatások igényekkel

Kompetencia rendszerek alapján a konzultánsok értékelhetnék a munkafolyamatokat, kiválaszthatnák,
milyen kategóriájú megváltozott munkaképességűeket lhetne alkalmazni az egyes pozíciókban, a
legnagyobb hatékonysággal és a legkisebb veszéllyel.
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1. számú melléklet

A jelentésben használt rövidítések

AOSZ The Hungarian Autistic Society • Autisták Országos Szövetsége
ÉFOÉSZ Hungarian Association for Persons with Intellectual Disability •
Értelmi Fogyatékossággal Élôk és Segítôik Országos Érdekvédelmi Szövetsége
FESZT National Council of Disabled Persons’ Organisations • Fogyatékos
Emberek Szövetségeinek Tanácsa
FSZK Public Foundation for the Equal Opportunities of Persons with
Disabilities • Fogyatékos Személyek Esélyegyenlôségéért Közalapítvány
MEOSZ National Federation of Disabled Persons’ Associations • Mozgáskorlátozottak
Egyesületeinek Országos Szövetsége
MVGYOSZ National Association for the Blind and Visually Impaired • Vakok
és Gyengénlátók Országos Szövetsége
PÉF Mental Health Interest Forum • Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum
SINOSZ Hungarian Association of the Deaf and Hard of Hearing • Siketek és
Nagyothallók Országos Szövetsége
SVOE National Association of the Deafblind • Siketvakok Országos Szövetsége
ACT Advocating Change Together
DPI Disabled People’s International
DPI Europe Disabled People’s International European Section
EDF European Disability Forum
EUD European Union of the Deaf
FIMITIC International Federation of Persons with Physical Disability
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MDA C Mental Disability Advocacy Center
WFD World Federation of the Deaf
ÁNTSZ National Center for Epidemiology • Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat
EBH Equal Treatment Authority • Egyenlô Bánásmód Hatóság
ELT E Eötvös Loránd University • Eötvös Loránd Tudományegyetem
IMEI Juridical and Observational Psychiatric Institute • Igazságügyi Megfigyelô
és Elmegyógyító Intézet
IRM Ministry of Justice and Law Enforcement • Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérim
KSH Hungarian Central Statistical Office (HCSO) • Központi Statisztikai
Hivatal
MeH Prime Minister’s Office • Miniszterelnöki Hivatal
NEFE International Development Cooperation (ID C) • Nemzetközi Fejlesztési
Együttműködés
NFÜ National Development Agency (NDA ) • Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
OBH Parliamentary Commissioner’s Office of Hungary • Országgyűlési
Biztos Hivatala
OBH-ÁJOB Office of the Parliamentary Commissioner for Civil Rights •
Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának Hivatala
National NGOs/DPOs
International NGOs/DPOs
National institutions
OBH-OJB Office of the Commissioner for Educational Rights • Oktatási Jogok
Biztosának Hivatala
OFT National Disability Council • Országos Fogyatékosügyi Tanács
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OGYI National Institute of Pharmacy • Országos Gyógyszerészeti Intézet
SZMM Ministry of Social Affairs and Labour • Szociális és Munkaügyi
Minisztérium
IPU Inter-Parliamentery Union
ODA Official Development Assistance
OECD Organisation of Economic Co-operation and Development
OECD DA C Development Assistance Committee
OHCHR Office of the High Commissioner for Human Rights
UNICEF United Nations Children’s Fund
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2. számú melléklet
A vállalatoknak kiküldött kérdőív magyar változata

Kérdőív
A UEmploy Európai Projekt tagjaként a Tudásklaszter Nonprofit Kft egy tanulmányt dolgoz ki
tekintettel a magyar foglalkoztatók álláspontjára a fogyatékos emberek alkalmazására. A tanulmány
egyidejűleg összpontosít az akadályok felismerésére, amelyekkel a munkáltatók szembesülnek
valamint a munkaerőpiac lehetőségeire.
Kérjük, segítse munkánkat a következő kérdőív kitöltésével és visszaküldésével következő e-mail
címre: zpg@t-online.hu. Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy az információkat szigorúan bizalmasan
kezeljük.

A. Általános információk

Név

Cím

Telefon, e-mail, honlap
A kérdőívet kitöltő neve és
beosztása
CAEN kód
Szervezet típusa

Nemzeti cég

Külföldi cég

Közintézmény Civilszervezet Egyéb
(Kérjük
pontosítsa!)
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Alkalmazottak száma

1-9

10-49

50-249

250-999

Több
1000

mint

Fogyatékos alkalmazottak
száma

1-4

5-10

11-20

Több mint 20

Egy sem

B. Egyedi információk

1. Ismeri a jelenlegi
törvényeket, amelyek a
fogyatékos emberek
alkalmazására
vonatkoznak?
2. Ön szerint a jelenlegi
jogi intézkedések
mennyire ösztönzik a
cégeket, hogy fogyatékos
embert alkalmazzanak?
3. Ön szerint ha fogyatékos
embert alkalmaz akkor a
cége eredményessége
csökkeni fog?
4. A cége mennyire
alkalmas fogyatékos
ember foglalkoztatására?

Igen

5. Véleménye szerint
milyen esélyei vannak a
munkahely szerzésre egy
fogyatékos embernek
Magyarországon?
6. Az ön humán politikája
milyen mértékben segíti
elő a fogyatékos
emberek alkalmazását?
7. Mi akadályozza a cégét
abban, hogy fogyatékos
embereket alkalmazzon?

Kis
mértékben

Nem

Ha igen akkor kérjük, említsen egy példát!

Átlagos
mértékb
en

Nagy
mértékben

Igen

Nem

Nem tudom

Egyáltalán
nem

Kis
mértékb
en

Nagy

Nagyon
kevés

Kevés

Nagyon kis Közepes
mértékben
mértékben
Munkahely
megközelíté
se

Képzetts
ég hiánya

Nem tudom.

Nem tudom.

mértékben
Egyenlő

Sok

Nagyon

Nagyon sok

Nem tudom

nagy mértékben
Egyedi
Információ
érvényesülé hiánya
si lehetőség

Egyéb (Kérjük,
említsen egyet!)
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8. A következő
kompetenciák és
képességek közül ön
szerint melyekkel
rendelkeznek a
legkevésbé a fogyatékos
emberek?
9. Milyen más intézkedéseket
lehetne bevezetni, hogy
ösztönözzük a
foglalkoztatókat arra, hogy
fogyatékos embereket
alkalmazzanak?

Kommunikáció és
kapcsolat

Csapatmunka
képessége

Számítógép kezelés

Alkalmazkodási
képesség

Egyedi kompetenciák

Stressz kezelés

10. Kérjük, döntse el az
állításokról, hogy igazak
vagy hamisak!

A fogyatékos emberek több napot mulasztanak a
munkahelyen.

Igaz

Hamis

A fogyatékos emberek több munkahelyi
balesetnek vannak kitéve.

Igaz

Hamis

A fogyatékos emberek koordinálásának a költsége
nagyobb mint a megszokott.

Igaz

Hamis

A fogyatékos emberek kevésbé hatékonyak.

Igaz

Hamis

A fogyatékos embereknek különleges bánásmódra
van szükségük a munkahelyen.

Igaz

Hamis

Egyéb megjegyzések

Nagyon köszönjük, hogy időt szakított a kérdőív kitöltésére. Válaszai segíteni fognak minket abban a
törekvésünkben, hogy a munkaerőpiac könnyebben elérhető legyen a fogyatékos emberek számára. (
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További információkért kérjük keresse fel a projekt hivatalos honlapját: www.uemploy.eu)

Egyéb javasolt kérdések:

Milyen fogyatékossággal élő alkalmazottat foglalkoztatott? Please click.

Fizikai
Érzékszervi
Fejlődési
Pszichiátriai
Társadalmi

□
□
□
□

Kérjük, írjon le egy olyan esetet mikor sikerrel alkalmazott fogyatékossággal élő alkalmazottat.

Kérjük, írjon le egy olyan esetet mikor kevesebb sikerrel alkalmazott fogyatékossággal élő
alkalmazottat:
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Kérjük, írja le milyen nehézségekbe ütközött mikor fogyatékossággal élő alkalmazottat
foglalkoztatott?
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