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Lamperth Mónika: a fogyatékkal élők ugyanolyanok, mint mások 

 

Jogszabályok garantálják a fogyatékkal élők esélyegyenlőségét, de a gyakorlatban ez még 

nem mindig valósul meg - egyebek között erről is szólt Lamperth Mónika szombaton 

Székesfehérváron, amikor megnyitotta a Vakok és Gyengénlátók I. Országos Találkozóját. 

 

A VAGYOK háromnapos rendezvényét a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos 

Szövetsége, a Székesfehérvári Első Lions Club és a Magyarországi Református Egyház 

Vakmissziója szervezte a hagyományteremtés, valamint az együttgondolkodásra és az 

együttműködésre való példamutatás céljából. 

 

A kulturális találkozó keretében csaknem száz vak, gyengénlátó és látássérült lép színpadra 

produkciójával. Tudományos konferenciára is sor kerül, valamint kiállítást rendeznek a vakok 

és gyengénlátók képzőművészeti alkotásaiból. 

 

A szociális és munkaügyi miniszter szerint elismerésre méltó és fontos rendezvénysorozat 

indult el a VAGYOK-kal, amit "szimbolikusan" is nagyon fontosnak nevezett. 

 

Lamperth Mónika elmondta: számára természetes, bízik és hisz abban, "hogy 

Magyarországon is most már egyre több embernek és talán mindenkinek előbb-utóbb 

természetes dolog lesz, hogy aki fogyatékkal él, vagy valamilyen hátránnyal született, 

ugyanolyan teljes életet élhet és akar élni, mint bárki más." 

 

"Ez a világ legtermészetesebb dolga - gondolom én, - miközben azért (...) a mindennapi 

gyakorlatban nem egészen így van", annak ellenére, hogy "történtek erőfeszítések", s 

jogszabályok garantálják, a fogyatékkal élők esélyegyenlőségét a munkáltatásnál, a 

munkahely megszerzésnél - tette hozzá. 

 

Lamperth Mónika az MTI-nek elmondta: a népszámlálási adatok szerint mintegy hatszázezer 

fogyatékkal élő van Magyarországon. Mintegy tizenöt százalékuk látássérült, többségében 

gyengénlátó. 

 

Az új Országos Fogyatékosügyi Program 2007-2010 közötti évekre vonatkozó intézkedési 

tervének egy pontja kifejezetten a vakok és gyengénlátók segítésére koncentrál. Kimondja, 

hogy támogatni kell a hazai kuyakiképzés kapacitásának növelését. 

 

A segítőkutya-képzés céljára jövőre mintegy 40 millió forintos pályázatot hirdet a 

minisztérium. 

 

A tárca - és jogelődjei- évente több pályázatot hirdet a vakok és gyengénlátók segítésére. Az 

elmúlt két évben az önálló életvitelt segítő eszközökre, rehabilitációs szolgáltatásokra, a 



látássérültek élethelyzetét javító programokra 200 millió forintos támogatási keretet 

biztosítottak. 

 

_________________________________________________ 

 

Hírextra 

 

Egy milliárd fogyatékosággal élők képzésére 

 

Dr. Lamperth Mónika jóváhagyta a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakemberei által 

kidolgozott komplex programot a fogyatékossággal élő személyek képzettségi szintjének 

emelésére, valamint foglalkoztatottságuk javítására. 

 

A program célja, hogy a fogyatékossággal élő személyek támogatott képzésben vegyenek 

részt és ezt követően munkát vállalhassanak. A felnőttek szükség esetén támogatott 

foglalkozási rehabilitációban vehetnek részt. 

 

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium nevében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 

Intézet első lépésként egymilliárd forint értékben a napokban pályázatot hirdet meg a 

fogyatékossággal élő személyek képzésére. A pályázat forrása a Munkaerő-piaci Alap (MPA) 

képzési alaprész központi kerete, amelyből mintegy 2500-3000 megváltozott 

munkaképességű felnőtt képzése valósítható meg. A kiírásra akkreditált felnőttképzési 

intézmények jelentkezhetnek. Kizárólag olyan általános, szakmai és nyelvi képzések 

megvalósítására lehet pályázni, amelyek a munkaerőpiacon igazoltan keresett ismereteket, 

képzettséget nyújtanak és így munkához segítik a fogyatékossággal élőket. Az elismert 

képzések köre a pályázati felhívásban feltüntetésre került (a kiírás a www.szmm.gov.hu 

oldalon olvasható). A képzési program 2009 végéig tart. A pályázat a támogatott képzésben 

részt vevők számára legalább 6 hónap időtartamban munkavégzést ír elő. 

 

A képzést követően a fogyatékossággal élő felnőtt három hónapon belül elhelyezkedik vagy 

elhelyezkedésének elősegítésére megállapodást köt alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást 

nyújtó szervezettel. Ezért a komplex program második lépéseként a későbbiekben a Szociális 

és Munkaügyi Minisztérium foglalkozási rehabilitációs pályázatokat ír ki – az MPA 

rehabilitációs alaprésze terhére – alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezetek 

számára. Ez a program 2010 végéig tart majd. 

 

_________________________________________________ 

 

Hírextra 

 

Távmunka ház nyílik 

 

Október 25.-én nyílik Örkényben Magyarország első távmunka háza. Az EU több nyugati 

országában használt üzleti megoldás lehetőséget biztosít a munkáltatóknak, hogy telephely 

létrehozása nélkül, távmunkában foglalkoztassanak munkavállalókat más térségekből. 

 

Október 25.-én nyílik Örkényben Magyarország első távmunka háza. Az EU több nyugati 

országában használt üzleti megoldás lehetőséget biztosít a munkáltatóknak, hogy telephely 

létrehozása nélkül, távmunkában foglalkoztassanak munkavállalókat más térségekből. 

 



A távmunka lehetővé teszi egyes munkafeladatok térbeli elválasztását más 

munkafeladatoktól. Ilyen lehet például bármilyen adatrögzítés vagy adatfeldolgozás, illetve 

telefonos ügyfélszolgálat vagy értékesítés, informatikai és grafikai tevékenységek, stb. A 

térbeli egyenlőtlenségekből adódóan (pl. alacsonyabb bér és ingatlanköltségek vidéken) a 

távmunkáltató vállalat gazdasági előnyre tehet szert. 

 

A távmunka-ház megvalósítása ezt az előnyt teheti elérhetővé a vállalatok számára. A 

hagyományos foglalkoztatáshoz ugyanis a távmunka-ház áll legközelebb, így ennek 

megvalósítása lehet a legelső lépés a vállalatoknál. A távmunka-ház ugyanis a 

szolgáltatóközpontok mintájára, mintegy szatellit iroda funkcionál, és lehetőséget biztosít a 

munkaadó előírásainak megfelelő munkakörnyezet kialakítására (pl. biztonsági 

követelmények, erőforrások rendelkezésre állása, logisztika). Egyes adatrögzítési és 

adatfeldolgozási munkakörök betanítható jellege lehetővé teszi, hogy gyakorlatilag bármely 

alapképzetséggel rendelkező munkavállaló képes legyen a munkafeladatok megfelelő 

ellátására. 

 

A Magyar Távmunka Szövetség október 17.-én szerdán szakmai beszélgetést szervez az 

örkényi távmunka-házban való foglalkoztatás gyakorlati kérdéseiről. A találkozón a T-

Systems és Deloitte szakértői mellett az örkényi polgármester és a Magyar Távmunka 

Szövetség munkatársai adnak betekintést távmunka-házas foglalkoztatás gazdasági előnyeibe, 

távmunkáltatás gyakorlati kérdéseibe és a távmunkához kapcsolódó pályázati lehetőségekbe. 


