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A Munka-kör Alapítvány közleménye 

 
 Kezdeményezzük a 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosítását.  

 

Etikátlan a hallássérült személyek egészségkárosodásának mértékének meghatározása. Súlyos 

fokú halláskárosodás, siketség esetén is csak legfeljebb 35%-os egészségkárosodást állapíthat 

meg az orvos szakértői szerv. Ezért a Munka-Kör Alapítvány együttműködő partnereivel 

közösen javaslatot nyújtott be Balog Zoltán emberi erőforrások miniszterének, és 

kezdeményezi a 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosítását. 

 

    A komplex felülvizsgálatokon átesett súlyosan hallássérült, siket embereknek is csak 35%-

os egészségkárosodást állapít meg az orvos szakértői bizottság.  Ez a mérték azonban éppen a 

megváltozott munkaképesség megállapításának 40%-os küszöbe alatt van, ami nem fejezi ki a 

valódi fogyatékosság mértékét, nem mutatja meg a munkavállalási képesség valódi 

csökkentségét.  

    A súlyosan hallássérültek esetében csupán a hallásállapotot vizsgálják, nem veszik 

figyelembe, hogy többségüknél a fogyatékossághoz társulnak még más kommunikációs 

zavarok is. A hallássérültek nagy része nem tud jól beszélni, csupán szájról olvasni,jelelni, 

nem tudnak egyszerű szövegeket, feladatokat értelmezni, nem tudnak helyesen beszélni és írni 

sem. Sokuknak esélyük sincs továbbtanulni, és a kommunikációs akadályok miatt a 

munkaadók sem alkalmazzák őket. A Munka-Kör Alapítvány kezdeményezi,hogy a 

rendelet,amely az egészségkárosodás mértékét meghatározza módosításra kerüljön és a 

súlyosan hallássérültek esetében legalább 50%-ban kerüljön megállapításra.  

 Kiadó: Munka-kör Alapítvány 

 
forrás: os.mti.hu 

 

 

 

"Ne hagyd magad!" - jogsegélyszolgálat a fogyatékos emberekért 
 

 

A KézenFogva Alapítvány által működtetett "Ne hagyd magad!" jogsegélyszolgálat 

egyfajta antidiszkriminációs jelzőrendszerként működik. Célja, hogy feltárja a 

fogyatékos embereket és családjukat érintő diszkriminatív, kirekesztő eseteket. A 

szolgálathoz fordulókat jogi tanácsadással, kérvények megírásával támogatják. 
 

 

 

 

 

 



A hatékony működés érdekében más szervezetek jogászait is bevonják a munkába, hogy a 

legmegfelelőbb ember segíthessen a bizonyos speciális esetekben. 2012-ben összesen 150 

megkeresést kaptak. 
 

 

A célcsoport ma Magyarországon az egyik legmarginalizálódottabb társadalmi 

csoportnak számít. Néhány súlyos probléma, amely a jogsegélyszolgálat működését 

indokolja: 

 Az érintettek és családjaik nincsenek tisztában alapvető jogaikkal. A célcsoport 

érdekérvényesítő képessége alacsony, panaszt még komoly helyzetben sem mernek 

tenni, a kárukra elkövetett diszkriminációt sokszor fel sem ismerik. Ezért a program 

egyfajta akadálymentesítést jelent a jogorvoslati lehetőségek igénybevételéhez. 

 A fogyatékos emberek mintegy 5,8%-a foglalkoztatott csupán, foglalkoztatottságuk 

nem nő érzékelhetően. Kapcsolati tőkéjük gyengesége, kommunikációs 

akadályozottságuk, önérdek-érvényesítő képességük alacsonyabb szintje a 

munkavállalás piaci körülményei között még hangsúlyosabban jelentkezik. 

 Az oktatási diszkrimináció. Az értelmi fogyatékos gyermekek sokszor nem 

megfelelően előkészített integrációja, más helyen indokolatlan szegregációja, sajátos 

igényeinek megfelelő szolgáltatások elmaradása, vagy a velük szemben tanúsított 

intolerancia számos panasz és diszkriminációs ügy tárgya. 

 Az egészségügyben is számos anomália tapasztalható. Az intézmények, orvosok 

számos esetben előítéletek alapján vagy a szükséges információk, ill. infrastruktúra 

hiányában megtagadják az ellátást célcsoportunk tagjaitól. 

 

 

A KézenFogva Alapítvány azért dolgozik, hogy fogyatékos embertársaink minél nagyobb 

társadalmi nyilvánosságot kapjanak. Mindannyian együtt vagyunk felelősek azért, hogy a 

környezetünkben élő különböző fogyatékossági szinttel rendelkező társaink megfelelő 

bánásmódban részesüljenek. Mert mindenki külön egyéniség, és senki nem szereti, ha 

kategóriákba sorolják be. 
 

 

forrás: harmonet.hu 

 

 

 

Új törvény a fogyatékosságról 
 

Az ENSZ javaslatára módosítani kell az 1998. évi XXVI. törvényen, amely eddig 

meghatározta ki a fogyatékos személy. A módosítást Balog Zoltán miniszter terjeszti elő 

a parlamentben . 
  

Az új meghatározás: 

„Fogyatékos személy:az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan 

érzékszervi,kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással–illetve ezek 

bármilyen halmozódásával–él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal 

kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy 

gátolja;” 

 

A törvény tervezet parlamentről letöltött szövege: 



 

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslata fogyatékos 

személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 

módosításáról 

  

Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere 

Budapest, 2013. április 
  

2013. évi törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 

szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról 

  
1.§  A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 

XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 4. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E 

törvény alkalmazásában) „a) fogyatékos személy: az a személy, aki tartósan vagy véglegesen 

olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve 

ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős 

akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt 

korlátozza vagy gátolja;”   

  
2. § A Fot. 7/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A fogyatékos 

személy számára – figyelembe véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális 

szükségleteit – az e törvényben meghatározottak alapján és az Országos Fogyatékosságügyi 

Programban (a továbbiakban: Program), valamint a végrehajtására vonatkozó Intézkedési 

Tervben meghatározott ütemezés szerint biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő 

esélyű hozzáférést.”   

  
3. § A Fot. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „16. § Ha a fogyatékos személy 

foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, úgy számára a 

munkához való jogát lehetőség szerint biztosítani kell. A megváltozott munkaképességű 

munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatókat és a szociális foglalkoztatást végző 

foglalkoztatókat a központi költségvetés – jogszabályban meghatározottak szerint – 

támogatásban részesíti.”   

  
4. § (1) A Fot. 23/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A 

fogyatékossági támogatás havi összege 2013. június 1-jétől 2 a) 19 500 forint – a b)pontban 

foglaltak kivételével – a 23. § (1) bekezdésének a)–e) és h) pontja szerinti esetben, b) 24 000 

forint ba) a 23. § (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti esetben, és bb)a 23. § (1) 

bekezdés a), c)–e) és h) pontja szerinti esetben, ha a súlyosan fogyatékos személynek az 

önkiszolgálási képessége teljesen hiányzik.” (2) A Fot. 23/A. §-a a következő (3) bekezdéssel 

egészül ki: „(3) A fogyatékossági támogatás (1) és (2) bekezdés szerinti összegét 2014. január 

1- jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvénynek a nyugellátások évenkénti 

rendszeres emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező mértékben emelni kell, az 

újonnan megállapításra kerülő fogyatékossági támogatást pedig ugyanilyen emelt összegben 

kell megállapítani.”   

  
5. § (1) A Fot. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az 

Országgyűlés által a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének megteremtéséhez szükséges 

intézkedések megalapozása érdekében elfogadott Programban foglaltakat az egészségügyi, 

foglalkoztatási, szociálpolitikai, oktatási, közlekedési tervezésben, továbbá a 

településfejlesztésben, valamint az egyéb állami tervezés körébe tartozó döntés meghozatala 



során érvényre kell juttatni.” (2) A Fot. 26. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a bekezdés a következő h)ponttal egészül ki: (A Program 

az alábbiakat tartalmazza:) „g) a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 

biztosításának ütemezését; h) a kitűzött célok megvalósításához szükséges eszközök és 

intézmények meghatározását.” (3) A Fot. 26. § (4) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: „(4) A Kormány a Programban megfogalmazott célok ütemezett végrehajtása 

érdekében Intézkedési Tervet készít. Az Intézkedési Terv tartalmazza a célok végrehajtásához 

az adott időszakban szükséges intézkedéseket, az intézkedésekért felelős személy 

megjelölését, az egyes intézkedések megvalósításához szükséges forrást, továbbá a 

megvalósítás határidejét.”  

  
6. § A Fot. VIII. Fejezete a következő 27/A. §-sal egészül ki: „27/A. § A fogyatékos 

személyek jogainak előmozdítása, életminőségük javítása, önálló életvitelük támogatása és az 

e törvényben megfogalmazott egyéb célok, feladatok megvalósítása érdekében nyújtott, 

európai uniós forrásból finanszírozott, illetve hazai költségvetési támogatás esetén a 

társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter döntése alapján a képviseletében 

eljáró közreműködő szervezetként a szakmai felügyelete 3 alatt álló, a fogyatékos személyek 

esélyegyenlőségének biztosítására létrehozott szervezet jár el.”   

  
7. § A Fot. a következő 29/A. §-sal egészül ki: „29/A. § (1) A kincstár a fogyatékos 

személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 

módosításáról szóló 2013. évi … törvénnyel megállapított 23/A. § alapján emelésre kerülő, 

2013 június hónapra járó fogyatékossági támogatást a jogosultak számára már emelt 

összegben folyósítja, illetve állapítja meg. (2) A vakok személyi járadéka 2013. június 1-jétől 

havi 16 160 forint összegben jár. A kincstár a 2013 június hónapra járó vakok személyi 

járadékát a jogosultak számára már emelt összegben folyósítja. A vakok személyi járadékát 

2014. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvénynek a nyugellátások 

évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező mértékben 

emelni kell.”   

  
8. § A Fot. a következő 29/B. §-sal egészül ki: „29/B. § Az e törvény alapján létrehozott, a 

fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 

törvény módosításáról szóló 2013. évi … törvény hatálybalépésének napján működő Országos 

Fogyatékosügyi Tanács tagjainak megbízatása 2013. szeptember 30-áig szól.”   

  
9. § A Fot. a) 4. § f) pont fb) alpontjában a „foglalkoztatási” szövegrész helyébe a 

„foglalkoztatási, közlekedési” szöveg, b) 18. § (3) bekezdésében a „Wesselényi Miklós 

Sportközalapítvány” szövegrész helyébe a „Magyar Olimpiai Bizottság” szöveg, c) VII. 

fejezetének címében a „Fogyatékosügyi” szövegrész helyébe a „Fogyatékosságügyi” 

szöveg, d) VIII. fejezetének címében a „fogyatékosokat” szövegrész helyébe a „fogyatékos 

személyeket” szöveg lép.   

  
10. § (1) Hatályát veszti a Fot. a) 7/B. § (1), (2) és (4) bekezdése, b) 29. §-a, c) 29/B. §-

a, d) 30. § (1) bekezdés c) pontja, e) melléklete. 4 (2) Hatályát veszti a) a Fot. VI. 

Fejezete, b) a Fot. 30. § (1) bekezdés d) pontja, c) az Országos Fogyatékosügyi Tanács 

szervezetének és működésének részletes szabályairól szóló 67/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet 

és d) az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és működésének részletes 

szabályairól szóló 67/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 6/2011. (II. 11.) 

Korm. rendelet.   

 



11. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. június 1-jén 

lép hatályba. (2) A 10. § (2) bekezdése 2013. szeptember 30-án lép hatályba. (3) A 2. § és a 

10. § (1) bekezdés a), c) és e) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba. 

  

INDOKOLÁS ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 

törvény (a továbbiakban: Fot.) és a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 

egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi 

XCII. törvény (a továbbiakban: Egyezmény) összhangjának megteremtése érdekében 

szükséges a Fot. fogyatékos személy fogalmának módosítása, a fogalom tartalmának bővítése. 

A törvényjavaslatban (a továbbiakban: Javaslat) szereplő fogalom kidolgozásában részt vett a 

fogyatékosságügyi civil szervezetek képviselőiből és a szabályozással érintett kormányzati 

szakértőkből álló munkacsoport. A Javaslat célja továbbá az Országos Fogyatékosságügyi 

Tanács összetételére és működésére vonatkozó szabályozás felülvizsgálata, a törvényben 

szereplő, lejárt akadálymentesítési határidők hatályon kívül helyezése, illetve az Országos 

Fogyatékosságügyi Program és az ahhoz kapcsolódó Intézkedési Terv szabályozásának 

racionalizálása. 

  

A Fot. szerinti fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személyek esélyegyenlőségét 

elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás, amely a súlyosan fogyatékos állapotból 

eredő társadalmi hátrányok mérséklését célozza. Havi összegét az önkiszolgálási képességtől 

függően a Fot. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 65%-ában, illetve 80%-

ában határozza meg. Az ellátás mértékének az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegéhez kötött meghatározása eredetileg azt a célt kívánta szolgálni, hogy a támogatás 

értékállósága a beépített automatizmus révén biztosított legyen. Tekintettel azonban arra, 

hogy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 2009 óta nem emelkedett, a 

fogyatékossági támogatás értékének megőrzését hatékonyabban szolgálja az a megoldás, ha 

az öregségi nyugellátásokat érintő mindenkori nyugdíjemelés mértékével azonos módon kerül 

sor a fogyatékossági támogatás összegének emelésére. Ez azt jelenti, hogy 2013. június 1-jétől 

az ellátás összege nem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez igazodik, hanem 

konkrét összegben kerül meghatározásra a Fot.-ban, amely összeg ezt követően évente a 

mindenkori nyugdíjemelés mértékének függvényében emelkedik. 

  

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

  

Az 1. §-hoz 
A Fot. fogyatékos személy fogalmának meghatározása az Egyezmény ratifikációjából eredő 

kötelezettség. Az Egyezmény hazai végrehajtásáról szóló országvédésre 2012 szeptemberében 

került sor az Egyezmény nemzetközi ellenőrzését végző ENSZ-Bizottság előtt. A Bizottság a 

védés alapján elfogadott zárókövetkeztetésekben felhívta Magyarországot a fogyatékos 

személy fogalmának újradefiniálására. 

  

A 2. §-hoz 
 A fogyatékosságügyi civil szervezetek képviselőiből és a szabályozással érintett kormányzati 

szakértőkből álló munkacsoport javaslata értelmében a Fot. hatályos rendelkezései között 

jelenleg szereplő, lejárt akadálymentesítési határidők helyett nem célszerű a törvényben újabb 

határidőket rögzíteni. A Javaslat értelmében az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának 

ütemezése az Országos Fogyatékosságügyi Program tartalmi elemei közé fog tartozni.   

 

A 3. §-hoz 



A 2012-ben átalakított, új foglalkozási rehabilitációs rendszer célja a fogyatékos és 

megváltozott munkaképességű személyek integrált foglalkoztatásának elősegítése az egyénre 

szabott támogatások és szolgáltatások nyújtásával. Ehhez – a korábbi gyakorlattól eltérően – 

nemcsak a védett munkahelyek számára biztosít normatív támogatást, hanem pályázat útján 

valamennyi akkreditált munkáltató, szociális foglalkoztató támogatásban részesülhet a 

központi költségvetésből. A Fot. e paragrafusa az új foglalkozási rehabilitációs célokkal 

összhangban a jelenlegi jogszabályi környezetnek megfelelően szabályozza a 

foglalkoztatással kapcsolatos állami szerepvállalást. 

 

A 4. §-hoz 
A Javaslat 4. §-ában foglaltak eredményeképpen – az öregségi nyugellátások 2013. évi 5,2%-

os emelése mértékének megfelelően – a fogyatékossági támogatás alacsonyabb mérték 

szerinti összege 2013 június hónaptól havi 975 forinttal, 19 500 forintra, a magasabb mérték 

szerinti összege havi 1200 forinttal, 24 000 forintra emelkedik. 2014. január 1-jétől az éves 

emelésre a nyugellátások és egyes más ellátások emeléséről szóló kormányrendeletben kerül 

sor. 

 

Az 5. §-hoz Az Országos Fogyatékosságügyi Program és az annak végrehajtását szolgáló 

Intézkedési Terv racionalizálása érdekében szükségessé vált az Intézkedési Terv 

megalkotásának kötelezettségét törvényi szinten rögzíteni, hiszen a Program az Intézkedési 

Terv elfogadása nélkül érdemben nem hajtható végre. A hatályos normaszöveg szerint az 

egyes célokhoz, intézkedésekhez rendelt források meghatározása a Program feladata, a 

gyakorlatban azonban ezt minden esetben az Intézkedési Terv tartalmazta, ezért ennek 

törvényi rögzítése is indokolt. 

 

A 6. §-hoz 
A fogyatékos személyek jogainak előmozdítása, életminőségük javítása, önálló életvitelük 

támogatása érdekében nyújtott, európai uniós forrásból finanszírozott, illetve hazai 

költségvetési támogatások túlnyomó többsége esetében a Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. jár el közreműködő szervezetként. A 

szervezet 100%-os állami tulajdonban álló gazdasági társaság, amelyet elsődlegesen éppen az 

ilyen támogatások kezelése céljából alapított a Kormány. Szakmai és technikai szempontból 

is célszerű e feladat törvényi szintű rögzítése. 7 

 

A 7. §-hoz 
A javasolt intézkedés a fogyatékossági támogatásban részesülő, súlyosan fogyatékos emberek 

mellett a vakok személyi járadékában részesülő személyeket is érinti, tekintettel a kétféle 

ellátotti kör hasonló élethelyzetére, valamint a két ellátás szoros szabályozási összefüggéseire. 

A vakok személyi járadékának összege 2013 június hónaptól havi 15 360 forintról havi 800 

forinttal, 16 160 forintra emelkedik. Az emelt összegű fogyatékossági támogatás és vakok 

személyi járadéka legkorábban a júniusi jogosultsági hónapra vonatkozóan illeti meg az 

ellátottakat. Tekintettel arra, hogy a fogyatékossági támogatást és a vakok személyi járadékát 

havonta, a tárgyhónapot követően folyósítják, az érintettek július hónaptól fogják majd a 

június hónapra járó magasabb összegű ellátásukat megkapni. 

 

A 8. §-hoz 
A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek 

felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat, valamint a jogszabállyal vagy 

közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 

1158/2011. (V. 23.) Korm. határozatban meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló 



1452/2011. (XII. 22.) Korm. határozat végrehajtásaként az Országos Fogyatékosságügyi 

Tanács működéséről a jövőben kormányhatározat fog rendelkezni. A jelenleg működő 

Tanácsot a Fot. hozta létre, ezért a tagok megbízatásának megszűnését is ebben a 

jogszabályban szükséges rögzíteni. 

A 9. §-hoz 
A rendelkezés technikai, pontosító módosításokat tartalmaz. A Fot. 18. § (3) bekezdésében 

megjelölt feladatot a Wesselényi Miklós Sportközalapítványtól a Magyar Olimpiai Bizottság 

vette át, ezért szükségessé vált ennek törvényi rendezése is. 

 

A 10. §-hoz 
A Fot. jelenleg több olyan, az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtésére vonatkozó határidőt 

tartalmaz, amely lejárt, így – a 2. §-hoz kapcsolódó indokolásnál leírtak mellett, azzal 

összhangban – ezek hatályon kívül helyezése technikai szempontból is indokolt. A 8. §- hoz 

fűzött indokok alapján szükségessé vált az Országos Fogyatékosságügyi Tanács működésére 

vonatkozó teljes szabályozás kormányhatározatban történő rendezése. Ennek megfelelően sor 

kerül a Tanácsra vonatkozó törvényi rendelkezések, illetve a működéséről szóló 

kormányrendelet hatályon kívül helyezésére. 

 

A 11. §-hoz 
A 11. § a hatálybalépésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 

 

forrás: fovarosi-hirhatar.hu 

 

 

 

Évente ötvenezer fogyatékos dolgozót támogatnak 
 

Több mint ötvenezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatják évente 

- közölte a szaktárca. 

Különösen nagy figyelmet fordít a kormányzat a rehabilitációs foglalkoztatás előmozdítására, 

és célja ezt mind magasabb szintre emelni - írta az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

szociális és családügyi államtitkársága egy közleményben, amelyben május elseje alkalmából 

köszönti a megváltozott munkaképességű dolgozókat. 

A kormányzat "ennek érdekében már számos lépést tett a támogatások és a fogyatékos 

személyek integrációja területén - ez utóbbival is közelebb hozva a fogyatékossággal élőket a 

társadalmi befogadásához" - írták. Közölték: több mint ötvenezer megváltozott 

munkaképességű ember foglalkoztatását támogatják évente. 

Az újonnan bevezetett átlátható és azonos feltételeket kínáló szabályozás utat adhat minél 

nagyobb arányú foglalkoztatásra a nyílt munkaerőpiacon, valamint a védett foglalkoztatóknál. 

A rehabilitációs kártya segíti a megváltozott munkaképességűek munkába állását, valamint 

erre ösztönzi a munkáltatókat is. A kedvezményt idén februárban már majdnem tizennégyezer 

munkavállaló után vették igénybe a munkáltatók - olvasható a közleményben. 

 

Mint írták, a kormánynak e területen célja továbbá a fogyatékossággal élők társadalmi 

befogadásának a növelése is. Többek között ezért indult a Segítő vásár, mely az elmúlt 

decemberben már harmadszor adott lehetőséges a megváltozott munkaképességű embereket 

foglalkoztató cégek bemutatkozására. Az ezzel a névvel és logóval ellátott áruk azt jelzik a 

vásárlónak, hogy a termékeket megváltozott munkaképességű ember készítette, és 

megvásárlásukkal rajtuk segít. 



A Fogyatékosságbarát munkahely-díjjal az államtitkárság azon cégeket díjazza, amelyek a 

legtöbbet teszik a megváltozott munkaképességű alkalmazottak foglalkoztatása érdekében - 

olvasható a közleményben. 

 
forrás: profession.hu 

 

 

 

Adófizetőkké tennék a fogyatékosokat 

 

Értelmi sérülteket foglalkoztat és képez a Szimbiózis Alapítvány most megnyílt 

szociálterápiás központja. A munka keretében a fogyatékkal élők dolgoznak, keresnek, 

adóznak, és emellett megtanulnak az önálló élethez szükséges praktikus dolgokat is 

elvégezni. 

 

Az elsősorban autizmussal élők támogatására specializálódott miskolci Szimbiózis 

Alapítványhoz tartozó Baráthegyi Majorságban a mai napon adták át Magyarország első 

Szociálterápiás Központját és lerakták annak az épületegységnek az alapkövét, amely – egy 

teljeskörű energetikai fejlesztés keretében – a jövő évtől egy ebéd házhozszállítást ellátó 

szociális konyhaként fog működni. Az új létesítményben elsősorban értelmileg 

akadályozottak és autizmussal élők számára nyújtanak a mindennapi életben praktikus, 

speciális szakmai ismereteket, szakképzéseket és foglalkoztatási-, valamint szociális 

szolgáltatásokat. 

 

„Maga a szociálterápia egy viszonylag új jelenség, és egyben új szemléletmód, amely abból 

indul ki, hogy a fogyatékkal élőknek nem csupán jogaik, hanem kötelességeik is lehetnek. Az 

egyik ilyen, hogy aktív,  teljes értékű adófizető állampolgárok legyenek” – nyilatkozta a 

vg.hu-nak Jakubinyi László. A Szimbiózis Alapítvány elnöke hozzátette: „a szociálterápia 

során ahhoz segítjük hozzá a fogyatékkal élőket, hogy dolgozhassanak és megtanuljanak 

önállóan élni. A munka mellett az önálló életre való felkészítés során megtanítunk nekik 

olyan praktikus dolgokat, mint a pénz használata, a mosógép kezelése, virsli főzése, egy 

rántotta vagy egy tea elkészítése. A végső cél, hogy 3-4 értelmi fogyatékkal élő kibéreljen egy 

szociális bérlakást, és itt mintegy szomszédokként éljenek. Ezzel önálló, teljes értékű életet 

élhetnek, és egyúttal az államnak is jóval kevesebbe kerül az ellátásuk, hiszen csupán 

minimális támogatást igényelnek. Az érintettek hat hónaptól másfél évig terjedő időtartamig 

vesznek részt az Alapítvány programjában.” 

Az elnök hozzátette: „az alapítványunk jelenleg 50 főállású segítő alkalmazottunk mellett 80 

fogyatékkal élőt tud foglalkoztatni, a szociálterápiás központ megnyitása után ez utóbbi 

létszám száz főre emelkedhet. A Szimbiózis többek közt fenntart egy főzőkonyhát, a jövőben 

az étel kiszállítását fogjuk megszervezni. Miskolcon naponta 650 forintért lehet rendelni 

tőlünk ebédet. Szociális konyhaként rászorulóknak 300 forintért szállítunk, és fel vagyunk 

készülve a különböző speciális diétákra, amelyet az idősek vagy a betegek állapota 

megkíván.” 

A dolgozók mindegyikének munkaszerződése van, a napi 8 órás munkáért a minimálbért 

kapják. Akinek az állapota csak 4 órás munkát enged meg, annak ezzel arányos keresete van. 

forrás: vg.hu 



 

Hallott már a Fogyatékosság-barát munkahely elismerésről? 
 

 

A Fogyatékosság-barát munkahely elismerés bevezetésének célja az álláskereső 

fogyatékos emberek és a foglalkoztatásukra nyitott munkáltatók egymásra találásának 

támogatása - olvasható a portálunkhoz eljuttatott sajtóközleményben. 
 

Magyarországon is egyre több munkáltató ismeri fel, hogy a fogyatékos emberek foglalkoztatása 
elengedhetetlen ahhoz, hogy hatékonyabbá, sikeresebbé tegyék vállalkozásukat. A fogyatékos 
emberek foglalkoztatásával kapcsolatban azonban egy alapvető probléma tapasztalható: bár sok cég 
deklarálja, hogy nyitott fogyatékos emberek foglalkoztatására, mégsem jelentkeznek hozzájuk sérült 
emberek, mert nem tudnak arról, hogy számítanak rájuk munkavállalóként. A fogyatékos emberek 
ugyanakkor annyira esélytelennek tartják, hogy munkahelyet találjanak, hogy sokszor meg sem 
próbálnak nyilvános álláshirdetésekre jelentkezni, holott megbízhatóságuk és termelékenységük nem 
marad el a többi kollegáétól. Motiváltságukat bizonyítja, hogy élen járnak a ledolgozott munkanapok 
számában, és hosszabb ideig állnak alkalmazásban, lojálisak a vállalathoz.  
 
Foglalkoztatásuk által a munkahelyi légkör, a munkamorál, sőt a többi dolgozó cég iránti 
elköteleződése is javul. Pozitívabb lesz a cég imázsa, külső-belső megítélése.  
 
A Fogyatékosság-barát munkahely elismerést minden évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az 
American Chamber of Commerce in Hungary, a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület és a 
Salva Vita Alapítvány közösen adja a pályázati feltételeket sikeresen teljesítő munkáltatóknak.  
 
Kik jelentkezhetnek? 
 
Az elismerésre és a logó használatára bármely nyílt munkaerő-piaci munkáltató jelentkezhet, az üzleti 
szférából, a közszférából és a non-profit szervezetek köréből egyaránt. Kis-, közép- és nagyvállalatok 
egyaránt lehetnek Fogyatékosság-barát munkahelyek. A jelentkezést azonban kizárja, ha az adott 
szervezet rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik és a munkaviszonyban 
foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók aránya az összes munkavállalóhoz 
képest a 25 százalékot meghaladja. Azok a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező 
szervezetek viszont pályázhatnak, melyeknél a megváltozott munkaképességű személyek létszáma 
meghaladja a 30 főt, viszont arányuk nem éri el a 25 százalékot.  
 
Rugalmas vállalási feltételek 
 
A Fogyatékosság-barát munkahely elismerés alapja a folyamatos fejlesztés. A Fogyatékosság-barát 
munkahely logót használó munkáltatókat az Európai Minőségmenedzsment Alapítvány (EFQM) 
Kiválóság Modellje alapján kidolgozott koncepció mentén vizsgálják. 
 
Az elismerés megszerzéséhez az alábbi területeken megvalósított, legalább egy fejlesztést szükséges 
igazolni. A konkrét célokat a szervezet aktuális helyzetéhez, stratégiájához mérten tűzheti ki: 

  

 

  A szervezet vezetőinek felkészítése a fogyatékosság tudatos kezelésére. 

 

  A szervezet munkatársainak felkészítése a fogyatékos emberek befogadására. 

 

  A szervezet fogyatékossá váló dolgozóinak megtartásához irányelvek meghatározása. 

 

  A toborzási folyamat akadálymentesítésének fejlesztése. 

 

  A fogyatékosság-barát munkahely logó használatának beépítése a toborzási folyamatba.  

 



  A fogyatékos emberek toborzását, foglalkoztatását, megtartását, a dolgozók 

szemléletformálását javító eredmények szisztematikus értékelése.  

 

A Fogyatékosság-barát munkahely logó jelentősége 
 

A nyertes pályázó az elismerés megszerzését követően jogosulttá válik a Fogyatékosság-barát 

munkahely logó használatára. 

 

A logó azt kommunikálja, hogy a munkáltató pozitívan fogadja a fogyatékos álláskeresők 

jelentkezését.  

 

A Salva Vita Alapítvány készséggel ad tanácsot vagy segít a munkáltatóknak a fogyatékos 

emberek toborzása, foglalkoztatása során és a pályázat elkészítésében is. Az alapítvány 

kétévente kapcsolatba lép a logót használó munkáltatókkal az előrehaladás áttekintése és a 

jövőbeli tervek elkészítése érdekében.  
 

forrás: hrportal.hu 

 

 

 

Gálaest az esélyegyenlőség jegyében 
 

„Esélyegyenlőség a művészetben” – ez a jelmondata a Mozdulj! Közhasznú Egyesület 

integrált művészeti gálaestjének, melyet május 5-én, az esélyegyenlőség napjának 

tiszteletére szerveznek. 

Az idei a második est, melyen fogyatékossággal élők és ép művészek állhatnak 

színpadra az Aranytíz Kultúrházban, hogy bebizonyítsák: a tehetségnek nem lehet gátat 

szabni. 

A tavalyihoz hasonlóan a gálaest idén is több mint szórakoztató műsor, egyben jótékonysági 

gyűjtés is 

 

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az esemény fővédnökségét ÉrdiTamás 

zongoraművész vállalta el. Célunk, hogy a fogyatékossággal élők megmutathassák azt a 

művészeti értéket, mely létrehozásában örömmel vesznek részt. Fontosnak tartjuk, hogy 

azok a falak átjárhatóvá váljanak, melyek elválasztják napjainkban őket, embertársaiktól. 

Hisszük, hogy az integrált művészeti programokra igen is van igény, mert ahogy Pilinszky 

János is mondta: “A művészetben a siketek hallanak, a vakok látnak, a bénák járnak, 

minden fogyatékosság teremtő erővé válhat” – mesélt a gálaestről Dr. Tálos Marianna, az 

egyesület elnöke. 
 

 

 

 

 



 

„Programunkhoz már több neves művész is csatlakozott, jelezvén hogy a színpad is lehetőség 

az esélyegyenlőség megteremtéséhez. Érdi Tamás vendége Horgas Eszter 

fuvolaművész lesz, és egy közös produkcióval lepik majd meg a közönséget. Mellettük 

elfogadta meghívásunkat Tóth Vera, Puskás Peti és Karácsonyi Zoltán is. Természetesen 

az integráció jegyében köszönthetjük a színpadon: a Roll Dance tánccsoportot, Napsugár 

Anna hallássérült jeltáncművészt, Csányi Márton látássérült zongoraművészt, Ézsiás László 

látássérült versmondót, Flamich Mária és Magyar Csaba látássérült énekest és 

zongoraművészt, Sas Sándor paralimpikont, Táncos a csendben társulatot (siket flamenco 

táncosok). De ne feledkezzünk meg a többi fellépő művészről sem: Dr. Tokos Zoltán és 

Kozma István gitárművészről, Dankó Hajnalka és Hajdan Vali versmondókról. Az est alatt 

befolyt összeget a Somogyvári Gyermekotthon lakóinak ajánljuk fel” – mondta Tálos 

Mónika, a Mozdulj! Közhasznú Egyesült titkára. 

Az Aranytíz utcai gálaest csak a kezdet: ősszel ugyanis egy hasonló eseményt terveznek a 

Centrál Színház színpadán. 

forrás: bellacafe.hu 
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-HÍREK- 

 

Megúszhatják a gyorsvonati pótjegyet a fiatalok és az öregek 
 

A MÁV csütörtökön közölte honlapján... 
A MÁV csütörtökön közölte honlapján, hogy május 15-étől gyorsvonati felárat vezet be egyes 

gyors- és sebesvonatokon. Az érintett járatokra kötelező lesz pótjegyet váltani, amely a 

megtett kilométertől függően 150-795 forintba kerül. Aki Budapest-bérlettel és csatlakozó 

menetjeggyel utazik, az is köteles az utazás teljes - gyorsvonattal érintett - viszonylatára 

pótjegyet váltani. Akkor még arról szóltak a hírek, hogy a képvsielőknek nem kell fizetniük, 

ez a miniszterelnöknek szúrt szemet és azonnal intézkedett.  

 

A Fidesz pedig azt nehezményezte, hogy a diákoknak és a nyugdíajsoknak is meg kell 

venniük a pótjegyet. Az Index szerint a kormánypártok hétfői frakcióülésén ez téma volt. A 

frakció sajtóosztálya most az MTI-nek is megerősítette, hogy szóba került a tanácskozáson a 

vasúti tarifák kérdése, és több kritikus vélemény is elhangzott. Ezért a képviselők felkérésére 

Rogán Antal frakcióvezető egyeztetést kezdeményez a területért felelős a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztériummal (NFM) a gyorsvonati felár ügyében.  

 

A minisztérium korábban próbálta magyarázni, hogy nem lesz drágább az utazás a 65 év 

felettieknek. 

 
forrás: Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 

 

  
 
 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

Mozgáskorlátozottak Nemzetközi Alkotó Tábora 

  
Helyszín: Nagykőrös Időpont: július 8-13. 
A nyomtatható jelentkezési lapot, és a programtervet lásd lentebb. 

 

Megrendezés dátuma: 2013 július 8. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



-PÁLYÁZATOK- 

 

Logópályázat fogyatékkal élők segítését végző szervezet kreatív logójának 

megtervezésére 
 

 

A pályázat célja: A grafikai pályázat célja kreatív logó tervezése az ÚT � Újra Talpon 

Alapítvány részére. Pályázók köre A pályázaton bárki indulhat, aki úgy gondolja, 

teljesíteni tudja a kihívást. A pályázat részletei Egy pályázó több pályaművel is 

pályázhat. A részvétel feltételei 
1.A pályázók a pályázat benyújtásával elfogadják a pályázati kiírásban foglalt feltételeket és 

alávetik magukat a Kiíró döntésének. A Kiíró döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.  

2.A nyertes pályamunka alkotója hozzájárul ahhoz, hogy munkájával a Kiíró valamennyi 

ismert felhasználási módra kiterjedő, kizárólagos felhasználási joggal rendelkezzen.  

3.A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga saját műve, mellyel semmilyen 

szerzői és egyéb jogot nem sért, illetve kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó 

kárért felel. A feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelen,  

4.A pályázat nyertese köteles a Kiíró írásbeli engedélyét kérni a mű más személy általi 

felhasználására.  

 

A pályamunkákat a Kiíró alapítvány tagjai fogják elbírálni.  

 

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy nem elégséges minőségű beérkezett pályázat esetén 

az első díjat ne adja ki.  

 

A pályázók díjazása  

 

Az első helyezett díja: a nyertes pályázó logóját a Kiíró legalább egy éven keresztül használni 

fogja, a nyertes felkerül támogatóink közé, így biztosítunk állandó reklámot.  

 

A pályázat benyújtása  

 

Az elkészült logó tervezet valamint a pályázó személyi adatai és elérhetőségei (név, születési 

hely és dátum, lakcím, telefonszám, e-mail cím). (A megadott személyes adatokat a Kiíró 

bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át.)  

 

A pályázat beadási határideje: 2012. április 15.  

 

A pályázati anyagot e-mailben kell benyújtani, lehetőleg Adobe Illustrator vagy Corel Draw 

által generált (vektoros) formátumban.  

 

E-mail cím: ujratalpon@gmail.com  

Jelige: Logó pályázat  

 

Kapcsolat  

 

Kérdéseket, észrevételeket várjuk a ujratalpon@gmail.com címen.  

 

Tovább a teljes pályázati kiírásra  



 

Logópályázat fogyatékkal élők segítését végző szervezet kreatív logójának megtervezésére 

 

Jelentkezési határidő: 2013 április 15. 

Bővebb információ: palyazatmenedzser.hu/2013/02/15/logopalyazat-fogyatekkal-elok-

segiteset-vegzo-szervezet-kreativ-logojanak-megtervezesere/ 
 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://palyazatmenedzser.hu/2013/02/15/logopalyazat-fogyatekkal-elok-segiteset-vegzo-szervezet-kreativ-logojanak-megtervezesere/
http://palyazatmenedzser.hu/2013/02/15/logopalyazat-fogyatekkal-elok-segiteset-vegzo-szervezet-kreativ-logojanak-megtervezesere/
http://www.meosz.hu/

