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Csaknem száz fővel bővített a Kézmű Nonprofit Kft. 

 

Közel száz fővel növelte az idén dolgozói létszámát a budapesti Kézmű Nonprofit Kft., az 

ország legnagyobb könnyűipari vállalata így már összesen csaknem 4500 embert 

foglalkoztat, akik háromnegyede megváltozott munkaképességű - tájékoztatta Varga 

Lajos ügyvezető igazgató az MTI-t hétfőn. 

 

Elmondta: hatvan éve, a cég indulásakor a vállalat bedolgozói hálózattal működött, az akkori 

munkavállalók otthonról végezhették el a feladatokat. A vállat bővülése, a termelési igény 

növekedése lehetővé tette, hogy jelenleg már telephelyeiken és üzemeikben alkalmazzák a 

dolgozókat - tette hozzá. 

 

A konfekció- és bőrdíszműipari, valamint vegyes ipari termékeket és sportszereket gyártó 

társaság az idén több új telephelyet is nyitott, így már csaknem 100 telephelyen 

tevékenykedik. 

 

Varga Lajos ismertetése szerint hazai és külföldi piacra egyaránt gyártanak termékeket, 

számos nemzetközi márkának, olasz divatháznak a beszállítói, egyik legnagyobb partnerük 25 

éve az IKEA svéd bútor-kiskereskedelmi lánc. 

 

A Kézmű Nonprofit Kft. élenjár a sportszerek gyártásában is, alkalmazottai kézzel készítenek 

futball- és vízilabdákat. 

 

A Kézmű Nonprofit Kft. jogelődje, a Kerületi Kézműipari Vállalatok 1953-ban alakult meg 

azzal a céllal, hogy a szociális foglalkoztatást erősítse. A cég 1980-ban kapta meg a 

megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztató célszervezeti kijelölést. 

 

A társaság 2012-es árbevétele meghaladta a 8 milliárd forintot, a Kézmű Nonprofit Kft. a 

létszám, az árbevétel, és a telephelyek tekintetében az egyik legjelentősebb az állami 

tulajdonban lévő cégek sorában. 

 
forrás: hirado.hu 

 
 

 

 

 

 



Autista farm létrehozását tervezik Magyarszerdahelyen 
 

Autista és megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását elősegítő Zalai 

autista farm kialakítására nyújtott be pályázatot a magyarszerdahelyi Zala Megyei 

Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye és Otthona - közölte a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége az MTI-vel. 

 

A beruházással bővülne az autisták foglalkoztatása, és ez segítené az intézményhálózat 

önfenntartását, önellátását. A tervekben szerepel egy 80 négyzetméter alapterületű üvegház, 

zöltségpalánták nevelésére, továbbá egy hagyományos falusi udvar, benne pajta, 

baromfiudvar és konyhakert. Ez napközis táborok, osztálykirándulások helyszíne is lehetne 

majd, hogy a farmra látogató gyermekkel megismertethessék a vidéki élettel - tájékoztatott 

Halász Gabriella igazgató. 

Tervezik sertéstelepek kialakítását is, úgy, hogy az állattartáshoz szükséges takarmány nagy 

részét az intézmény több mint hét hektáros területén termelnék meg. 

A farmon 11 új munkahely jöhet létre, munkalehetőséget biztosítva az intézményben és a 

település környékén élő megváltozott munkaképességű embereknek. 

Sikeres pályázat esetén a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) támogatási 

összege teljes egészében fedezi majd a beruházás mintegy 66 millió forintos költségét. 

Támogatás nélkül a sertéstenyésztés, a fóliás növénytermesztés kisebb léptékben és kisebb 

ütemben valósítható meg. 

 
forrás: kanizsaujsag.hu 

 

 

 

Fogyatékosság-barát munkahelyeket díjaztak 
 

 

Az elmúlt három év egyik kiemelt célja az volt, hogy minél több megváltozott 

munkaképességű ember dolgozzon Magyarországon – mondta az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának család- és esélyteremtési politikáért felelős helyettes államtitkára. 

Fülöp Attila hozzátette: ezt szolgálta és szolgálja ma is az a rendszer-átalakítás, ami 

érinti mind a pályázati, mind a támogatási területet. 

 

Korábban ugyanis a nyílt munkaerőpiacon nem volt olyan állami támogatási forma, ami a 

megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását ösztönözte volna, tavaly óta azonban már 

igényelhető a Rehabilitációs Kártya. Míg 2012-ben 9500-an éltek ezzel a lehetőséggel, 2013 

júliusáig már több mint 19 ezren. Fülöp Attila kiemelte: ennek is köszönhető, hogy a 

kormányváltás óta 10 ezerrel emelkedett a megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatottsága. A politikus szerint a Fogyatékosság-barát Munkahely elismerés azt a 

szemléletformálást segíti, aminek köszönhetően néhány év múlva már minden munkaadónak 

természetes lehet, hogy megváltozott munkaképességűeket is foglalkoztat. 

 

Negyedik alkalommal adták át a Fogyatékosság-barát Munkahely elismerést – idén 18 

munkaadót díjaztak -, amelyet a Salva Vita Alapítvány 2010-ben vezetett be, hogy az 

álláskereső fogyatékossággal élő emberek és a foglalkoztatásukra nyitott munkáltatók 

egymásra találását elősegítse. A kitüntetés a munkáltatót a logó használatára jogosítja és mind 

a társadalom, mind a fogyatékkal élők felé azt közvetíti, hogy a szervezet pozitívan fogadja a 

fogyatékos álláskeresők jelentkezését. 

 



A díjat azok a szervezetek nyerhetik el, amelyek vállalják, hogy folyamatosan fejlesztik a 

fogyatékkal élő munkavállalók toborzásával, foglalkoztatásával, megtartásával kapcsolatos 

gyakorlatukat. 

 

Az elismerést évente az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Amerikai Kereskedelmi 

Kamara Magyarországi Tagozata, a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület és a Salva 

Vita Alapítvány közösen adja át a pályázati feltételeket sikeresen teljesítő munkáltatóknak. 
 

forrás: orientpress.hu 

 

 

Figyelem! Óriási buktató a rokkant nyugdíjas korúaknak 
 

Sokat bukhat az a rokkantsági ellátásban részesülő magánszemély, aki azt gondolja, hogy 

miután betölti a rá irányadó nyugdíjkorhatárt, automatikusan nyugdíjasra változik a státusza. 

Az átminősítést ugyanis kérni kell, anélkül nem módosítja a besorolást nyugdíjbiztosító. A 

mulasztás akkor okozhatja a legnagyobb galibát, ha a nyugdíjas korú magánszemély 

vállalkozóként tevékenykedik, és csak a kiegészítő tevékenységet folytatókra vonatkozó 

közterhet rója le, miközben a státusza szerint nem minősül nyugdíjasnak. Olvasónk kérdésére 

Széles Imre tb-szakértőnk válaszolt. 

 

Rokkantnyugdíjas személy bt. beltagjaként részmunkaidős munkaviszonyban látta el 2011. 

évben az ügyvezetői teendőket. Nem végzett semmilyen tevékenységet, csak ügyvezető volt. 

2012. január-február hónapban a bt. főfoglalkozású beltagjaként megfizette a járulékokat, 

mert rokkantsági ellátásban részesülőként már nem volt nyugdíjas. 2012 márciusában 

betöltötte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt. 
 

 

A nyugdíjbiztosítási igazgatóságon személyesen feltett kérdésére azt a választ kapta, hogy 

már nyugdíjas – állítja olvasónk. (Nem rendelték be felülvizsgálatra sem, megkapott minden, 

a nyugdíjasoknak járó kedvezményt is.) Így a nyugdíjkorhatár betöltésének napját követő 

naptól kiegészítő tevékenységű tagként látta el az ügyvezetési teendőket. 

 

A járulékokat a kiegészítő tevékenységű tagság szerint fizette meg. Egy 2013-ban a 

nyugdíjbiztosítóval folytatott levelezés kapcsán viszont kiderült, hogy a bt-beltag 

magánszemély státusza továbbra is „rokkantsági ellátásban részesülő” maradt, annak ellenére, 

hogy betöltötte a nyugdíjkorhatárt.  

 

Kérdés, hogy a bt. ügyvezetés miatti járulékfizetési kötelezettségének hogyan kell, illetve 

kellett volna eleget tennie egy nyugdíjkorhatárt betöltött, de nyugdíjasként nem nyilvántartott 

bt-beltagnak? 

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 32. § 

(4) bekezdése kimondja, hogy ha a 2011. december 31-én az I-II. csoportos rokkantsági, 

baleseti rokkantsági nyugdíjban, az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő III. 

csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő személy 2011. december 31-

éig az 57. életévét betöltötte - kérelmére - az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően a 

nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a rokkantsági ellátást azonos összegben öregségi 

nyugdíjként folyósítja tovább. 

 



A rokkantsági ellátás tehát nem válik automatikusan öregségi nyugdíjjá, hanem kérni kell az 

ellátás jogcímének módosítását. Ezt azonban az említett beltag elmulasztotta, így a mai napig 

rokkantsági ellátásban részesül, és ennek megfelelően biztosított társas vállalkozóként – 

további jogviszony híján – havi minimális járulék fizetésére kötelezett. 

 

Amit jelen helyzetben tehet: nyugdíjigényt nyújt be visszamenőlegesen 6 hónapra, és ebben 

az esetben „csak” a 2012 márciusától 2013 márciusáig tartó időszakra kell visszamenőlegesen 

kiegészítenie a befizetett járulékokat. 

 
 

forrás: adozona.hu 

 

 

Fogyatékosság-barát munkahely a Magyar Telekom 
 

 

A Magyar Telekom a fogyatékos emberek foglalkoztatásáért tett törekvéseiért elnyerte a 

Fogyatékosság-barát munkahely elismerést. A vállalat egyebek mellett a munkatársak 

szociális érzékenyítésében jár jó példával elől. 
 

A Salva Vita Alapítvány 2010-ben vezette be a Fogyatékosság-barát Munkahely elismerést, 

hogy az álláskereső fogyatékos emberek és a foglalkoztatásukra nyitott munkáltatók egymásra 

találását támogassa. Azok a munkáltatók pályázhatnak az elismerésre, akik vállalják, hogy 

folyamatosan fejlesztik a fogyatékos emberek toborzásával, foglalkoztatásával, megtartásával 

kapcsolatos gyakorlatukat. 
 

 

A Magyar Telekom hosszú évek óta kiemelten kezeli a fogyatékkal élők integrációját, 

támogatások, célzott szolgáltatások és érzékenyítő programok sora bizonyítja a vállalat ez 

irányú törekvéseit és eredményit. A díjat azonban nem a múlt, hanem a jelenlegi gyakorlat és 

a jövőbeni tervek minősítése alapján nyerte le a Telekom. A pályázat zsűrije a több mint 7000 

munkatársat foglalkoztató vállalat érzékenyítő programjait értékelte:  a dolgozók felkészítését 

a fogyatékosság tudatos kezelésére, a fogyatékos emberek befogadására. 

 

A vállalat érzékenyítő stratégiájának ernyőprogramja a „Próbáltad már másképp” sorozat, 

amely keretében minden évben mozgássérültek, vakok és gyengén látók illetve siketek és 

nagyothallók élethelyzeteit tapasztalhatták meg a vállalat dolgozói, érintett civil szervezetek 

bevonásával, velük közösen. A kerekesszékes sportágakkal, a Braille-írás alapjaival való 

megismerkedéssel, a szem teljes kitakarásával vagy füldugóval teljesítendő kihívásokkal a 

munkatársak számára átélhető vált a különböző hátrányos helyzetű csoportok helyzete, 

hétköznapi, a legegyszerűbb tevékenységekben is megmutatkozó nehézségeik.  A 

fogyatékosság, mint élethelyzet átélése azon túl, hogy a munkatársi kapcsolatokban és az 

ügyfélkiszolgálásban is segíti az előítélet-mentes attitűd kialakulását, meghatározó élmény, 

szemlélet- és öntudatváltozás az egyén számára, a tágan értelmezett társadalmi kapcsolataira 

nézve is. 

 

A vállalat további fejlesztési tervei között szerepel egyebek mellett a fogyatékkal élők 

toborzásának akadálymentesítése: a vállalati honlap optimalizálása a vakok és gyengén látók 

által használt felolvasó programokhoz, az akadálymentesített munkavégzési helyszínek 

jelölése, igény esetén jeltolmács biztosítása, az álláshirdetések speciális igényekhez kötődő 

árnyalása. Az esélyegyenlőségi vállalásokat folyamatosan kontrollálják  és az eredmények 

értékelésével további megoldásokat keresnek a fogyatékkal élők integrációjára. 



  

 A díjjal a Magyar Telekom elnyerte a Fogyatékosság-barát Munkahely logójának használati 

jogát. 

 

A Magyar Telekom felelős munkáltatói törekvéseit már korábban is több elismeréssel 

jutalmazták, legutóbb idén ősszel az Aon Hewitt 2012-es hazai Legjobb Munkahely 

Felmérésében második helyezést ért el a nagyvállalati kategóriában.    2011-ben a II. 

Esélykonferencián a „Sokszínű szervezet TOP10” címmel jutalmazták a vállalatot. 

  

2010 novemberében a Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetsége által alapított HR 

Oscar díjjal. A vállalat szintén 2010 márciusában elnyerte az Év HR csapatának járó Aranyhíd 

díjat. A Családbarát Munkahely 2008 díj után a Magyar Telekom 2009-ben is elnyerte már a 

Legjobb Munkahely címet munkatársai véleménye alapján, 2010 nyarán pedig a közép- és 

kelet-európai Legjobb Munkahely címet. A Magyar Telekom birtokosa az Amerikai 

Kereskedelmi Kamara (AmCham) által adományozott Egészséges Munkahely 2009 díjnak is. 

 
forrás: hirek.prim.hu 

 

 

 

Együtt futott a fogyatékos diákokkal Sarka Kata és Hajdú Péter 
 

 

Óriási sikert aratott a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége 

(FODISZ) által kezdeményezett akció, amelynek során több mint 150 fogyatékos fiatal 

és közéleti személyiség futott együtt a SPAR Maratonon. 

 

 A vasárnap délelőtt rendezett 600 méteres családi futás keretein belül szervezett akcióra az 

ország több pontjáról érkeztek látássérült mozgássérült, értelmi fogyatékos és hallássérült 

fiatalok, akikkel kéz a kézben futottak a FODISZ kezdeményezéséhez csatlakozó közéleti 

személyiségek. 

 

A 600m-es versenyen együtt futott a fogyatékos fiatalokkal többek között dr. Deutsch Tamás 

európai parlamenti képviselő, Benedek Tibor olimpiai bajnok, a Magyar Rádió csapata Jónás 

István vezérigazgató vezetésével, Hajdú Péter és Sarka Kata, Aáry-Tamás Lajos oktatási 

ombudsman, Németh Kristóf színész, Bácskai János Ferencváros, és Papcsák Ferenc Zugló 

polgármestere, Jegyes-Tóth Krisztina, műsorvezető, dr. Borbély Zoltán, jogász, Várkonyi 

Attila, DJ, valamint Gömöri Zsolt a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke. 
 

 

A FODISZ legfőbb célja  a minden várakozást felülmúló sikeres akcióval az volt, hogy 

felhívja a társadalom figyelmét arra, hogy a fogyatékos emberek integrációja kiemelt feladat. 

 

A közös futás után a FODISZ megvendégelte a versenyzőket egy ebéd formájában, majd 

pedig ingyenes állatkerti látogatást szervezett számukra, valamint megajándékozta a 

résztvevőket egy, az eseményre készített pólóval. 
 

forrás: napiaszonline.hu 

 

 

 

 



Fogyatékkal élők alkalmazását ösztönöznék Háromszéken 
 

 

Nem ösztönzi a hazai rendszer a fogyatékosok foglalkoztatását. A fogyatékkal élők 

munkahelyi integrációja érdekében kérte fel együttgondolkodásra a Kovászna megyei 

Kereskedelmi és Ipar Kamarát, a háromszéki vállalkozókat a Diakónia Keresztyén 

Alapítvány. Makkai Péter az alapítvány igazgatója szerint Ko- vászna megyében 4000 

fogyatékos él, közülük 3400 felnőtt korú, és 600 értelmi fogyatékos. Becsléseik szerint, a 

felnőttek 80 százaléka kellő támogatással a munkába állítható, ennek elle- nére alig 21-

en dolgoznak, közülük 16-an a Diakónia Alapít- ványnál. 

 

A vállalkozók körében idegenkedés és félelem tapasztalható a fogyatékosok alkalmazásával 

kapcsolatban, de ez természetes reakció, ezért Erdélyből és Magyarországról mutatnak be 

működő példákat, amelyeket megpróbálnak Háromszéken gyakorlatba ültetni, magyarázta 

Makkai Péter. 

 

Törvény szerint a több mint ötven alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások alkalmazottainak 

4 százaléka fogyatékkal élő kell legyen, ellenkező esetben a tulajdonos a 4 százaléknak 

megfelelő minimálbért be kell fizesse az államkasszába, vagy erre az összegre a fogyatékkal 

élőket foglalkoztató úgynevezett védett műhelyektől kell vásároljon terméket vagy 

szolgáltatást. 
 

 

A Diakónia Keresztény Alapítvány csatlakozott a marosvásárhelyi Alpha Transilvania 

Alapítvány programjához. Az a módszerük, hogy felmérik a vállalkozások igényeit, a 

szükséges munkakörre betanítják a fogyatékkal élőket, és az alkalmazása után is figyelemmel 

kísérik a tevékenységét. A találkozón résztvevő cégvezetők nyitottak voltak arra, hogy ebben 

a rendszerben fogyatékosokat alkalmazzanak. 

 

forrás: erdely.ma 

 

                     

Hat hétköznapi hőst választottak                   

 
Összesen hat, példaképnek állítható hétköznapi hőst választott a Médiaunió Alapítvány 

szakmai zsűrije a Jó embert keresünk kampányban. 

 
Bácskai Márta a Gondolkodj egészségesen című, óvodásoknak szóló programmal keltette fel 

a zsűri figyelmét. A hét témakör mentén kidolgozott komplex program középpontjában az 

óvodások testi-lelki-szellemi egészségének fejlesztése áll - közölte az alapítvány hétfőn az 

MTI-vel. 

 

Dobos László nyugdíjas a Harmadik Kor Egyeteme elnökeként az idősek mindennapjait 

próbálja tartalmasabbá tenni konferenciákkal, pályázatírással, önkéntes akciókkal. Korábban 

gyógytornászként a paralízises gyerekeknek, gyógypedagógusként a fogyatékos embereknek, 

drogprevenciós ügyekben fiataloknak segített. 

 

Kontha Benőné Piroska a ráckevei kistérség 10 településén indította el az otthoni hospice 

szolgáltatást, amely mára 120 ezer ember ellátását végzi. Házát hospice-otthonnak ajánlotta 



fel, hogy a mélyszegénységben élő daganatos betegek emberhez méltó környezetben 

tölthessék utolsó napjaikat. 

Kovácsné Nagy Emese, a borsodi Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola vezetője és az 

iskola pedagógusközössége élen jár a hátrányos helyzetűek, különösen a roma tanulók 

oktatásában. A "hejőkeresztúri modell" olyan nevelési felzárkóztatási program, amelyet a 

tudásban heterogén tanulói csoportok számára dolgoztak ki. 

 

Lakatos Balogh Sándor a Magvető Misszió Hajdúhadháza létrehozásával, szerény 

életkörülményei ellenére kezdte el az önkéntes munkát. Csellengő cigány fiataloknak ad hitet, 

idős embereknek segít a ház körüli munkákban, gyógyszerek beszerzésében, szegény sorsú 

roma gyerekeket lát el ruha- és élelmiszeradománnyal. 

 

Szekeres Erzsébet sérült emberek munkalehetőséghez és lakáshoz juttatásával foglalkozik, 

mára az általa vezetett Kht. országszerte 16 helyen mintegy 570 szellemi és fizikai 

fogyatékkal élő embernek biztosít munkát. 

 

A Médiaunió Alapítvány felhívására összesen 508, ebből 380 érvényes jelölés és mintegy 38 

ezer szavazat érkezett a www.joembertkeresunk.hu honlapon keresztül május vége óta. A 

zsűri a hat "jó ember" kiválasztásának kritériumait úgy határozta meg, hogy a jelöltek 

különböző ügyeket képviseljenek, tetteik pedig mutassanak túl a hivatásukon. 

 
forrás: hirado.hu 

 

 

Pető Intézet: aggódnak a felnőtt sorstársak 

 
A MEOSZ aggódik a Pető Intézet által ellátott súlyosan mozgássérült gyermekekért. 

 

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) elnöksége tart attól, 

hogy a Pető Intézet finanszírozási problémái és a körülötte kialakult bizonytalanság kihat a 

súlyosan mozgássérült gyermekek ellátására, csökkentve az esélyüket arra, hogy a 

nemzetközileg is elismert, színvonalas fejlesztési munkának köszönhetően jobb 

mozgásképességgel, jobb életminőségben élhessék le az életüket. 

 
A Szövetség a kezdetektől fogva figyelemmel kíséri az Intézet körül kialakult helyzetet, 

amely aggodalommal tölti el. A MEOSZ elnöksége ezért arra kéri a kormányt, hogy biztosítsa 

mindazokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy az intézmény nyugodt, kiszámítható 

körülmények között láthassa el feladatát, és a jövőben is magas színvonalon végezhesse a 

magyarországi fogyatékos gyermekek konduktív pedagógiai fejlesztését - közölte a MEOSZ. 

 
forrás: weborvos 

 

 

Közelebb a sérültekhez 

 
Vajon mindannyian tudjuk, mit kell tennünk, amikor egy vak embert segítenék át a 

zebrán, vagy egy hallássérülttel szeretnénk megértetni magunkat? A válasz nem olyan 

evidens, mint azt elsőre gondoljuk.  



A Nem adom fel Alapítvány éppen azért indított érzékenyítő tréninget vállalatok és 

önkormányzatok számára, hogy az épek és sérültek társadalma jobban megismerje egymást. 

 

Sokan nem mernek hozzánk odajönni, vagy mernek, de nem tudják, hogyan - nevezte meg a 

két "világ" közti problémák egyikét Papp Szabolcs, a Nem adom fel Alapítvány szóvivője. A 

Polgármesteri Hivatalban tartott érzékenyítő tréningen elmondta, a program segít megismerni 

és megérteni a fogyatékos emberek világát, mindennapi gondjaikat, kihívásaikat, a speciális 

élethelyzetükből adódó nehézségeket. A képzés alatt ráadásul olyan tapasztalattal 

gazdagodnak a résztvevők, melyet nem csak munkájukban, hanem az élet számos terültén, így 

a saját akadályaikkal való küzdelmeik során is alkalmazni tudnak.  

 

A három órás tréningen 12 ember 6 állomáson megy végig, melyek az egyes 

fogyatékosságokat képviselik. Ezek között van mozgássérült, látássérült, hallássérült, 

halmozottan sérült, és értelmi sérült megálló, de a képzésen résztvevő fogyatékos gyereket 

nevelő szülővel is beszélgethet. Az esemény egyik legtanulságosabb része, amikor az egyes 

fogyatékosságokat saját magukon próbálják ki a jelenlévők. A tapasztalati szakértők, azaz a 

tréninget tartó sérültek szerint a közvetlen és személyes hangvételű találkozások a néhány óra 

alatt teljesen átformálják az illető attitűdjét, aki ezentúl egy más, érzékenyebb szemüvegen 

keresztül látja majd a világot és a fogyatékkal élőket.  

 

A kerületi politikusok közül Simicskó István országgyűlési képviselő, sportállamtitkár vett 

részt a tréningen, aki nagyon hálás volt, hogy megismerhette sérült fiatalokat. - A próbák után 

az ember a saját bőrén érzi, milyen lehet fogyatékkal élni, ami egészen új meglátásba helyezi 

a témát - mondta el tapasztalatait az államtitkár, aki szerint egy társadalmat az is minősít, 

hogyan bánik a sérült emberekkel. A szóvivő szerint azonban nemcsak a másik embertől kell 

várnia a toleranciát, hanem maguknak is tenni kell az elfogadásért. - Ha én megtanulok ezzel 

az élethelyzettel együtt élni, onnantól kezdve könnyebben tudok nyitni a társadalom felé. 

Amit kifelé kommunikálok, azt fogom visszakapni - tette hozzá Papp Szabolcs. 

 
forrás: onkormanyzat.mti.hu 

 

 

Magyar találmányok a világban 

 
Nemcsak pénzzel lehet segíteni a szegényeken és nemcsak technikai újításokkal lehet 

fejlődést elérni. Íme, két magyar példa. 

 

 
Pető-módszerrel a világ fogyatékos gyermekeiért 

 

Van, ahol még szégyellik, elrejtik a mozgássérülteket. Ez ellen küzd Szenczy Katalin, aki a 

Pető Intézetben dolgozott évekig, ma pedig a Baptista Szeretetszolgálat munkatársaként segíti 

a fogyatékos gyerekeket a szegény országokban. 

 

"A fogyatékosságot nem tudjuk megváltoztatni, az már adott, viszont olyan koordinált 

mozgásokat tudunk megtanítani, amelyek az élethez kellenek, amivel a fogyatékosok be 

tudnak illeszkedni a társadalomba – magyarázza Katalin a konduktív pedagógia lényegét.  

Megtaníthatók a mozgássérültek helyzet- illetve helyváltoztatatásra, vagyis arra, hogy például 



hasra tudjanak fordulni, felüljenek, felálljanak vagy eljussanak A-ból B-be  és hogy tudják 

használni az evőeszközt vagy a ceruzát." 

 

A magyar titok 

 

 
A szeretetszolgálattal sokat utazó Katalinban felmerült, hogy jó lenne a módszert átvinni 

olyan országokba is, ahol ezt nem ismerik és pénz sincs rá. Munkatársaival ki is dolgozta a 

FLAME programot. Ez a mozaikszó a Function Leanguage And Movement Educationt vagyis 

a Funkció-, Beszéd- és Mozgásnevelést takarja. 

 

A foglakozásokon egyszerre lazulnak a feszes izmok, erősödnek a gyengék, fejlődik az 

értelem, javul a beszéd, javul, önállóvá válik a mozgás. Ettől különleges a Pető-módszer, 

minden más módszer egy-egy területre koncentrál külön-külön: vagy a látásra, vagy a 

hallásra, a beszédre vagy mozgásra. A konduktív pedagógia tehát egy komplex rendszer. 

 

Nem halat, hanem hálót 

 

Katalinék összeállítottak egy tanfolyamnyi anyagot a módszer alapjairól. 

 

"Természetesen nem tanítható meg 2-3 hónap alatt minden, amit itthon a főiskolán 4 évig 

tanulnak, de arra elég, hogy utat mutasson a pedagógusoknak, egészségügyi dolgozóknak, 

szülőknek. Fontos, hogy nem halat adunk, hanem hálót, csak egy segítséget ahhoz, hogyan 

foglakozhatnak ők a saját nyelvükön a saját gyerekeikkel" – magyarázza Katalin. 

 

A program első állomása Albánia volt, majd Koszovó, Nyugat-Szahara és Szerbia (Vajdaság) 

Jordánia, Kambodzsa, Vietnám és Mongólia következett. 

 

Nehézségekkel teli szép munka 

 

Nem könnyű olyan alanyokat találni a programhoz, akik hajlandók foglalkozni a mozgássérült 

gyerekekkel. 

 

" Sokfelé tapasztaltuk szegény országokban, hogy a fogyatékos gyerek nem büszkeség sem a 

családnak, sem a társadalomnak, inkább eldugják vagy nem veszik őket emberszámba. Holott, 

sok beteg gyerek sokkal többre lenne képes, ha lehetőségeik lennének, lehetne őket is 

fejleszteni - mondja Katalin. 

 

Siker 

 

A fenntarthatóság mindig nagy kérdés a jótékonysági programoknál. A FLAME 50 

százalékos aránya igen jónak mondható. Nyolc országban tanítottak a magyar szakemberek és 

négyben nélkülük is folytatódik a munka a FLAME központokban. 

 

 

Lehetőségekkel teli házak 

 

Az életüket szinte már számítógépen élő városi ember el sem tudja képzelni, milyen lehet akár 

egy hét internet nélkül, pedig falvakban, a világ szegényebb országaiban így telnek a 



mindennapok. Egy Teleház híd lehet a világhoz az elszigetelten élőknek és kapocs a helyi 

közösségben. 

 
Az alapötlet skandináv 

 

Svédországban jött létre az első Teleház a 80-as évek végén, azóta terjed és folyamatosan 

változik a kor és az emberek igényeinek megfelelően. 

 

Magyarországon a 90-es évek végétől kezdtek alakulni a Teleházak, de nem egészen olyanok, 

mint Nyugat-Európában. 

 

A svéd modell a technológiára épült, az volt a lényeg, hogy legyen erős számítógép, internet, 

amit az egyén nem tudott megvásárolni, és az legyen elérhető egy közösségi helyen” – 

magyarázza a Magyar Teleház Mozgalmat működtető DemNet alapítvány egyik vezetője, 

Pálvölgyi Péter. 

 

Összefogástól magyar 

 

Itthon inkább a közösség volt a kulcsszó, hiszen arra épült, hogy egy-egy csoport fogjon össze 

és teremtse meg a működés feltételeit. 

 

"Voltaképpen, amit mi kínálunk, az meglehetősen kevés. Odavisszük a számítógépet és az 

internetkapcsolatot, segítünk a hely kialakításában és tréningek, képzések, mentorálás 

formájában átadjuk azt a nagyon komoly tapasztalatot, tudást, ami a birtokunkban van e 

témában - mondja Péter. 

 
A technológiát és az alapköltségeket az alapítvány állami, önkormányzati vagy nemzetközi 

támogatásból állja, a további működési költségeket pedig általában a helyi költségvetésből, 

vállalkozók felajánlásaiból, a programok bevételeiből fedezik. Az alapítvány ugyanakkor 

segít pályázatírásban is, megmutatja a helyieknek honnan, hogyan szerezhetnek forrást 

elképzeléseikhez. 

 

Nincs két egyforma 

 

Nagyon sokfélék a teleházak, hiszen sokfélék a szükségletek, amelyek a korral is változnak. 

Vannak előírások ugyan az eszközparkra, nyitvatartásra, de az, hogy milyen szolgáltatásokat 

vet be az adott közösség, azt a helyi igények döntik el. Természetesen nem csak 

számítógéppel kapcsolatos programokat lehet szervezni ezekben a központokban. 

 

Megtölthető egy ilyen hely sokmindennel. Például lehet itt: internet kávézó, információs 

központ, szaktanácsadás, könyvtár, táncház, kiállítás, vásár, fesztivál, koncert, gyereksarok, 

ifjúsági ház, nyugdíjas klub vagy épp utazási iroda, netán a helyi rádió. Akár mind együtt. 

 
Magyar módra nem csak Magyarországon 

 

A teleház mozgalom az egész világon jelen van, Közép-Ázsiában és Kelet-Európában több 

központ nyílt magyar segítséggel. 

 
forrás: hir24.hu 

 



Megújult az Erkel Színház 

 
A tavaszi próbaüzem után szinte teljesen befejeződött az Erkel színház felújítása, 1,7 

milliárd forintból alapjaiban korszerűsítették a több mint 100 éves épületet. A megújult 

teátrumban október eleje óta tartanak előadásokat, a hivatalos avatás azonban 

november 7-én, Erkel Ferenc születésnapján lesz. 

 
Az Erkel Színház egyik legfőbb küldetése, hogy a felnövő generációk magas művészi 

színvonalú előadások által ismerkedjenek meg az opera- és balettkultúrával. A nyári felújítási 

munkálatok után október 6-án elindulhatott az OperaKaland őszi sorozata, amelynek 

keretében ismét több mint 20 ezer diák látogat el a dalszínházba. Halász János, az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára örömteli eseménynek nevezte a 

színház megújulását. Elmondta, hogy „ez az épület az, amelynek egyik legfőbb küldetése, 

hogy a fiatal generációnak megmutassa a magyar operajátszás gyöngyszemeit nagyszerű 

művészi színvonalon, hogy megszerettesse a fiatalokkal a magyar balettkultúrát, általában a 

balettet." 

 

Az 1910-ben megnyitott Erkel Színház Magyarország legnagyobb színházépülete. A 2007-

ben több mint öt évre bezárt, bizonytalan sorsú teátrum újranyitásához a kormány 

kormányhatározatban 1, 7 milliárd forint forrást biztosított, és lehetővé tette, hogy a Magyar 

Állami Operaház előkészítse az Erkel Színház előadások tartására alkalmas állapotra történő 

felújítását. A közbeszerzési eljárást a Laki Épületszobrász Zrt. a Zoboki-Demeter és Társai 

Építészirodával közös pályázata nyerte el, és 2013. január 1-jén kapták meg a megbízást. 

 

A kormány által biztosított forrás volumene kimondottan a működés jobbá tételére, a lehető 

leggazdaságosabb műszaki megoldásokra sarkallta az építőket. Nem lehetett szó tehát egy 

teljes színházrekonstrukcióról. 

 

Az átalakítások jelentős része a színfalak mögött történt, megújultak és növekedtek a szólista 

és csoportos öltözők, a szociális terek. Jelentős technológiai korszerűsítés történt a színpad 

műszaki berendezésében. Az épületgépészeti (víz, csatorna, fűtés, szellőzés) rendszerek 

jelentős része megújult. Új bejárati előtér készült el. A főhomlokzat életveszélyes állapotú 

kőburkolatát lebontották, majd rozsdamentes acél tartóelemekkel, a kőfelületek felújításával 

újrarakták. A homlokzat kivilágított „ERKEL" felirattal és kivilágított reklám molinó 

felületekkel gazdagodott. Az új, megnövelt alapterületű, rejtett világítású előtető pedig a 

színház esti arculatának markáns eleme lesz. 

 

A korábbi, nehezen használható, korlátra szerelt lépcsőlift helyett új, akadálymentes, 

mozgássérült emelővel ellátott bejáratot alakítottak ki. Ehhez kapcsolódóan a nézőtéren a 

földszinti középpáholyok akadálymentes megközelítését is megoldották. 

 

A közönség egy új arculatú auditóriumba léphet be, melynek építése során az építészek arra 

törekedtek, hogy a jó akusztikai adottságok ne változzanak. Jelentős komfortot növelő 

tényező lesz, hogy a nézőtér korszerű szellőzőrendszert kapott. A széksorok kényelmesebb 

kialakításával a nézőszám 1935-ről 1819-re csökkent, a színház azonban így is megtartotta a 

legtöbb nézőt befogadó hazai színházépület rangját. A Zoboki-Demeter Építésziroda építészei 

arra törekedtek, hogy a jó akusztikai adottságok ne változzanak - hangsúlyozta Zoboki Gábor. 

A november 7-ei hivatalos átadásig és megnyitóig számos apró munkálat és néhány látványos 

meglepetés készül még el. 

 



Október 20-án az Erkel Színházban Verdi-gálát tartanak a zeneszerző születésének 200. 

évfordulója alkalmából. Este a fiatal sztártenor, Vittorio Grigolo lép fel, de a programok már 

délután elkezdődnek. Ezen a napon tervezik fölavatni a színház új függönyét is - mondta 

Ókovács Szilveszter főigazgató. 

 

Idén ősszel Kodály Háry János című daljátékával várják a nézőket, majd a 2014-es tavaszi 

szezonban A színigazgató, valamint a Mario és a varázsló című műveket mutatják be két 

sorozatban összesen 45 előadással. 

 
forrás: hetivalasz.hu 

 

 

Ő az egyetlen, aki kutyával járhat a tanórákra 

 
Nem mindennapi leányzó Kocsis Karolina. Ő az egyetlen, aki kutyával járhat a kengyeli 

iskolába. A négylábú Prézli és a gerincvelő-betegségben szenvedő lányka nyáron találtak 

egymásra. Azóta elválaszthatatlanok. 

 

Sziasztok, jókor jöttetek, épp vége a sulinak! Ő itt a kutyám, Prézli! – intett mosolyogva 

felénk kerekesszékéből Lina, miközben átölelte hűséges társa nyakát. A labrador-vizsla 

keverék kutya hálás szemekkel nézett a tizenkét éves leányzóra.  

Karolina gerincvelő-betegsége miatt kényszerült váratlanul kerekes székbe. Egy reggel 

iskolába tartott ikertestvérével Dominikkal, amikor úgy érezte: nem engedelmeskednek lábai 

és képtelen tovább menni. Az elmúlt hónapok alatt már sokat erősödött, bízik abban, hogy 

felgyógyul súlyos betegségéből. Addig is, családján kívül Prézli segíti a mindennapokban. 

 
Egy ismerősünktől hallottam, hogy kutyát szerez beteg kisfia mellé, gondoltam megpróbáljuk 

mi – mondta Kocsisné Márti, a lányka édesanyja. – A Kutyával az Emberért Alapítványhoz 

fordultunk levélben, akiktől szinte rögtön választ kaptunk. Június végén már találkozhattunk 

az akkor már vizsgázott kutyussal, majd júliusban Tatán töltöttünk négy napot, hogy Lina és 

Prézli összeszokjanak. Szerencsére az első pillanattól fogva egymásra találtak, a kuyta többek 

közül választotta ki a lányomat. Ennek azért is nagyon örültünk, mert nem biztos, hogy a 

kiválasztott kutyus mindig jó is a gazdinak és fordítva – folytatta. 

 

A kiképző is ellátogatott Kengyelre, hogy megnézze: hová kerül az okos négylábú. Mivel 

városi kutya volt, nem lehetett tudni, hogyan reagál a vidéki környezetre: macskákra, a család 

másik kutyájára. Szerencsére azonban nem volt gond, Prézli könnyen és jól alkalmazkodott. 

Jól kijön a nyolc éves labradorunkkal, és bár eleinte természetesen volt egy kis féltékenység a 

régi kutyánk részéről, hamar összebarátkoztak. Augusztus közepétől tartózkodik 

folyamatosan a családnál Prézli és nagyon sokat segít Linának, amiért mindannyian nagyon 

hálásak vagyunk. 

 

– Azóta elválaszthatatlanok a lányommal – folytatta Márti.  

– Le kellett tenniük egy vizsgát közösen is az egyik forgalmas budapesti 

bevásárlóközpontban. Huszonegy vizsgapont volt, amit kiválóan teljesítettek. Nagyon 

megdicsérték őket. A kutya látta, hogy Lincsi mit akar és azt tette – folytatta. 

– Amikor Karolina lebetegedett, odafeküdt mellé az ágyába és szomorúan nézett rá. Nem 

mozdult mellőle, el sem lehetett volna onnan hozni. Prézli nagyon intelligens állat: villanyt 

kapcsol, ajtót nyit és csuk. Ha valami problémája akad Linának és nem vagyok a közelében, a 

kutyus meghallva az "anya" szót, jön és "szól" nekem. Nem tágít mellőlem, amíg nem 



megyek utána. Ha szomjas Karolina, kiküldi a kutyával az üres üdítős flakont és miután 

megtöltöm, Prézli odaviszi neki. De hozza a pórázát, könnyebb táskát is cipel és kiviszi a 

kukába a szemetet. Addig maradhat nálunk, amíg Lincsi meg nem gyógyul – árulta el. 

 
Az intelligens négylábú az iskolába is elkíséri a kengyeli leányzót és a tanórákon is vele 

marad. A gyerekek, szülők és tanárok felkészítő órán vettek részt, ahol bemutatták a kutyust.   

– Ügyesek a gyerekek nagyon, tudják, hogy Prézli nem egy játszókutya, de ha úgy viselkedik, 

meg lehet simogatni – mondta Márti.  

– A tanórákon a pad alatt fekszik, nem zavarja sem a tanárokat, sem pedig a tanulókat. 

Karolina úgy látta jónak, ha délután kettő órakor hazahozom a kutyát, mert akkortól nagy a 

nyüzsgés a szakkörökön délután négy óráig. Linát délután az ikertestvére, Dominik kíséri 

haza. Örülünk, hogy Prézlire találtunk, nagyon szeretjük őt! Lina egészen kinyílt azóta és bár 

eddig is nagyon talpraesett volt, könnyebben boldogul a hétköznapokban. Egy netes 

szépségversenyre is beneveztük, amelyen karácsonyi fotózást lehet nyerni. Bízunk abban, 

hogy sokat szavaznak Lincsire! – búcsúzott az anyuka, Lina és természetesen a lányka 

hűséges "árnyéka", a négylábú Prézli.  

 

Segítő kutyák hazai honosításán dolgozott a szervezet 

 

"Ne menj előttem, lehet hogy nem tudlak követni. Ne menj mögöttem, lehet hogy nem tudlak 

vezetni. Menj mellettem, s légy a barátom!", áll a Kutyával az Emberért Alapítvány (KEA) 

honlapján. Az elmúlt években elsősorban a mozgássérült-segítő és terápiás kutyák hazai 

meghonosításán dolgozott a szervezet. A KEA Magyarországon az elsők között kezdett 

speciális kutyákat alkalmazni terápiás-fejlesztő foglalkozásokon, és jelenleg is folyamatosan 

fenntart kutyás-terápiás fejlesztő programokat. A KEA éves rendszerességgel biztosít 

vizsgázási lehetőséget a segítőkutyás mozgalomba csatlakozni kívánó kutyák és gazdáik 

számára.  

Kép: Az egész család megszerette a képzett kutyát. Lina és anyukája Márti nagyon hálás az 

okos négylábúnak. FOTÓ: CSABAI ISTVÁN 

 
forrás: szoljon.hu 
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-HÍREK- 

 

 

Fogyatékos emberek a társadalomban 
 

Székesfehérvár Szent István király halálának 975. és az 1938-as ünnepi országgyűlés 75. 

évfordulója alkalmából jubileumi évvé nyilvánította 2013-at. Az emlékévhez 

kapcsolódóan, a város támogatásával a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 

Szövetsége (MEOSZ) és a Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete kétnapos 

konferenciát szervezett a fogyatékos emberek társadalmi helyzetéről. 

 

A konferencia fővédnöke Áder János köztársasági elnök, védnöke Cser-Palkovics András, 

Székesfehérvár polgármestere volt. A konferencián szó volt a fogyatékossággal élő emberek 

szociális és foglalkoztatási helyzetéről, az Európai Unió fogyatékosügyi politikájáról, az 

önkormányzatok és az egyházak szerepéről, a fogyatékos embereket ellátó intézetekről, a 

fogyatékossággal élő nőkről és a megváltozott munkaképességű emberek felülvizsgálatának 

és foglalkoztatási rehabilitációjának eddigi tapasztalatairól is.  

 

Az előadások összefoglalója, prezentációk 

 

 

Szeptember 13. (péntek)  

 

Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök: 

Az egyházak szerepe a fogyatékos emberek egyenrangú társadalmi részvétele érdekében  

 

A püspök előadásában hangsúlyozta: minden ember Istentől kapott, egyenlő méltóságban 

születik. Minden ember önmagában egyedülálló, sajátos értéket hordoz, a fogyatékos emberek 

élete is ugyanolyan értékes és megismételhetetlen, mint bárki másé, az emberek közt pedig 

nem lehet különbséget tenni sem fajra, sem nemre, sem egyéb tulajdonságaikra való 

tekintettel. A püspök kiemelte az emberek egymás iránti tiszteletének és felelősségének 

fontosságát, amelyre az egyház is tanítja híveit. Külön programokkal erősítik a fiatalokban a 

szociális érzékenységét, akiktől elvárják, hogy legyenek segítőkészek, figyelmesek a 

segítségre szorulókkal, az idősekkel és a fogyatékossággal élőkkel. A katolikus egyház részt 

vesz a fogyatékkal élők megsegítésében is: támogatják az autizmussal élők csókakői farmját, 

Székesfehérváron nappali intézetet működtetnek, amelyet szeretnének bentlakásos otthonná 

fejleszteni, Budaörsön pedig értelmi fogyatékos, óvodáskorú gyermekeket fejlesztenek.  

 

Soltész Miklós, az Emberi Erőforrás Minisztérium szociális és családügyért felelős 

államtitkára: 

A fogyatékossággal élő emberek szociális biztonsága Magyarországon - jelen és jövő  

 

Soltész Miklós államtitkár is az elesettekre való odafigyeléssel kezdte felszólalását: erre 

nemcsak a döntéshozók és a végrehajtók, hanem társadalom egészének a figyelmét is 

fontosnak tartja felhívni. Ezt a célt szolgálja a Szolidaritás Nagykövete nevet viselő, sikeres 

program is, amely sok pozitív visszacsatolást kapott a fiataloktól. Az elmúlt három év 

fogyatékosügyi intézkedéseiről szólva elmondta: általános és specifikus intézkedésekkel is 



igyekeztek javítani a fogyatékos emberek helyzetét, a döntéshozatal során figyelembe vették 

az őket képviselő szervezetek véleményét, amelyeknek kiszámíthatóvá tették a támogatását. 

Sikerként értékelte, hogy nő a munkaadók érdeklődése a megváltozott munkaképességű 

munkavállalók iránt, mostanra mintegy 6 ezer cég 19500 főt foglalkoztat rehabilitációs 

kártyával. A Segítő Vásár programsorozat az általuk előállított termékeket népszerűsíti immár 

hét helyszínen országszerte, a termékekre - úgy véli - méltán lehetünk büszkék mindannyian.  

 

Az államtitkár jelentős lépésnek nevezte, hogy létrejött a Mozgássérültek Budapesti 

Egyesülete által megálmodott egyetemes tervezési központ. Szólt a MEREK Guruló-

programjának folytatásaként hamarosan induló segédeszköz-kölcsönzési projektjéről, 

amelybe várják mozgássérült emberek egyesületeit, és elmondta azt is, hogy országszerte 

megújulnak és akadálymentesek lesznek a rehabilitációs szakigazgatási szervek és a 

kormányablakok. Megújul a Vakok Állami Intézetének energetikai rendszere és Tatán épül 

egy új, korszerű rehabilitációs intézet a látássérült embereknek. Az autizmussal élők 

helyzetének javításáért együtt dolgoznak a katolikus egyházzal Gyöngyösön és a csókakői 

farmon, az ősszel pedig Magyarországon rendezik meg az egyik legjelentősebb, autizmussal 

foglalkozó nemzetközi szakmai konferenciát. Megköszönte a civil szervezetek munkáját: mint 

fogalmazott, nélkülük, "lélek" nélkül nem lehetne ezt a munkát végezni. Sokat változott a 

fogyatékos emberekről való közgondolkodás, de van még teendő ezen a téren - tette hozzá.  

 

Az államtitkár bejelentette, hogy a kormány hamarosan döntést hoz az emelt összegű családi 

pótlék 15 százalékos emeléséről, és egy új, kiemelt ápolási díjat is bevezet azok számára, akik 

a legsúlyosabb állapotban lévő, gyermek- vagy időskorú hozzátartozójukat gondozzák. Ennek 

összege a mostani emelt összegű ápolási díjnál 40 százalékkal magasabb lesz. Tájékoztatott 

arról, hogy nemrég 400 millió forint összegű pályázatot írtak ki akkreditált foglalkoztatóknak, 

és hamarosan egy másik, hasonló összegű pályázatot is kiírásra kerül ezen a területen. 

Zárásként megköszönte Horváth Klárának, a Viktória Rehabilitációs Központ igazgatójának a 

fogyatékos emberekért végzett példaértékű munkáját, és kiemelte: az ő tevékenysége és 

életútja kiváló példa arra, hogy nem a fogyatékosság, hanem a megmaradt képességek 

számítanak.  

 

Kósa Ádám, a Fidesz európai parlamenti képviselője: 

Az Európai Unió szándékai és törekvései a fogyatékossággal élő európai polgárok érdekében  

 

A képviselő ismertette eddigi pályafutását és az Európai Parlamentben végzett munkáját, 

részletesen beszélt a fogyatékosügy jogi alapjairól az Unióban, az EU2020 stratégiáról, az 

Európai Fogyatékosságügyi Stratégiáról, annak célkitűzéseiről és korlátairól. Szólt az európai 

mobilitási kártyáról, amelynek kidolgozása nagyon hosszú folyamat, meg kell ugyanis 

határozni azon minimumszolgáltatások körét, amelyeket az európai unió fogyatékossággal élő 

polgárai minden országban megkaphatnak. Napirenden van a közintézmények honlapjainak 

akadálymentesítése is. Kijelentette: a fogyatékosügy nagyobb nyertese lesz a 2014-2020-as 

uniós költségvetési időszaknak, mint az előző ciklusnak volt.  

 

Letölthető dokumentum: az előadáshoz tartozó prezentáció  

 

*** 

 

 

Dávid István, az EMMI Foglalkoztatási és Rehabilitációs Főosztályának vezetője: 



A fogyatékos emberek foglalkoztatásának helyzete Magyarországon 2013-ban - tervek és 

lehetőségek az ENSZ Egyezmény és az EU foglalkoztatáspolitikájának tükrében  

 

A főosztályvezető elmondta, hogy a minisztériumnak új foglalkoztatási rendszert kellett 

kialakítania, mert a korábbi igazságtalanul, szervezetekhez kötötten, zártan működött, 

ráadásul 2008-tól 2011-ig folyamatosan csökkent a megváltozott munkaképességű emberek 

foglalkoztatottsága, így az idő is szorította a tárca szakembereit. Az új foglalkoztatási 

rendszer nem a cégeket, hanem a foglalkoztatottakat támogatja és mindenki számára nyitott. 

Beszélt az átalakítás alapelveiről és célkitűzéseiről, a tartós- és tranzitfoglalkoztatásról, a 

rehabilitációs kártyáról, az Új Széchenyi Terv foglalkoztatást elősegítő pályázatairól. 

Beszámolt arról, hogy az elmúlt egy évben több mint 10 ezer fővel nőtt a foglalkoztatottak 

száma, ami főként a rehabilitációs kártya sikerének köszönhető. A várható 

jogszabályváltozásokról szólva elmondta: azok célja, hogy csökkentsék a bürokráciát, 

rugalmasabbá, könnyebbé tegyék a foglalkoztatást. A hamarosan megjelenő kormányrendelet-

módosítás egy évvel meghosszabbítja majd a szociális foglalkoztatás szerződéseinek hatályát, 

kiterjeszti a munkaidőkeretet a tartós támogatottakra és lehetővé teszi az E kategóriába 

tartozók támogatott foglalkoztatásban való részvételét. A változtatások eredményeképp a 20 

fő alatti foglalkoztatók esetén a jövőben egy személy is elláthatja a rehabilitációs mentori és 

tanácsadói feladatokat. Bejelentette, hogy egyszerűsödni fog az akkreditációs eljárás, 

bevezetik a munkahely-teremtési támogatást és még az ősszel módosítják a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvényt.  

 

Letölthető dokumentum: az előadáshoz tartozó prezentáció  

 

*** 

 

 

Laki Ildikó szociológus, MTA Szociológia Intézet:  

Fogyatékosság és a mai magyar társadalom  

 

A szociológus elmondta: egy kutatás keretében megvizsgálták, hogy mennyire vagyunk 

diszkriminatívak a társadalom különböző, érzékeny csoportjaival szemben (fogyatékossággal 

élők, nők, romák, szexuális kisebbségek) és hogy nőtt-e a jogtudatosság az egyenlő 

bánásmóddal összefüggésben 2010 és 2013 között. A kutatás az mutatta, hogy mind a 

fogyatékos emberek élethelyzetében, mind az egyenlő bánásmód elvének érvényesülésében 

pozitív irányú változásokat észlelhetünk. A fogyatékos emberekkel kapcsolatos 

közgondolkodás javulását támasztják alá saját tapasztalatai is, két felsőoktatási intézményben 

ugyanis, ahol korábban esélyegyenlőségi órákat indítottak, ma már csak a fogyatékosságról 

szóló témákat kérik, az elmúlt három évben pedig 69 szakdolgozat készült a témában.  

 

Letölthető dokumentum: az előadáshoz tartozó prezentáció  

 

*** 

 

 

Tatosné Takács Andrea, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal főigazgató-helyettese: 

A komplex felülvizsgálatok és a fogyatékos emberek foglalkozási rehabilitációját megvalósító 

intézményrendszer működésének tapasztalatai, a megváltozott munkaképességű emberek 

foglalkozási rehabilitációjának irányai, kilátásai  

 



A főigazgató-helyettes szerint azért volt szükség az egységes, rehabilitációs szervek 

létrehozására, mert a korábbi, széttagolt rendszer nem volt hatékony, nem tudta speciális 

igényeiknek megfelelően kezelni a megváltozott munkaképességű embereket. Az új 

hatóságnál már csak velük foglalkoznak, egy kézben van a szakmai irányítás, a források feletti 

gazdálkodás és világos a felelősség is. Tatosné kiemelte: az NRSZH és a rehabilitációs 

szervek országszerte 620 fővel látják el a feladatokat, az orvosokat tekintve komoly 

kapacitásproblémával küzdenek: míg 2009-ben 159-en végeztek vizsgálatokat, addig 2013-

ban csupán 97 orvos dolgozik. Ennek több oka van: magas a szakértők átlagéletkora, közülük 

többen, akik nyugdíj mellett dolgoztak, önként vagy kényszerből felhagytak a 

tevékenységükkel, egyébként is kevés ezen a területen a szakember és az alacsony fizetések 

sem vonzóak. A főigazgató-helyettes beszélt a komplex minősítések menetéről, 

eredményeiről, a foglalkoztatási rehabilitációról, a hozzá kapcsolódó uniós pályázatokról és 

az új akkreditációs rendszerről. Elmondta, hogy az idén mintegy 50 ezer új és soros 

vizsgálatot végzett el a Hivatal, a vizsgáltak 12 százaléka nem minősült megváltozott 

munkaképességűnek, és valamivel több mint 10 százalékuk fellebbezett. A másodfokon eljáró 

bizottságok az esetek 27 százalékában pozitív irányba változtatták meg az első fokú szakértői 

döntést. A várható jogszabályváltozások kapcsán kiemelte: a jövőben a legsúlyosabb állapotú, 

E minősítésű megváltozott munkaképességű emberek is részt vehetnek a támogatott 

foglalkoztatásban, továbbá a tranzitfoglalkoztatás esetén nem jövőre, hanem csak 2015-ben 

kezdik el a bértámogatás degresszálását. Hozzátette: szeptember 30-ig kiírják a jövő évre 

szóló pályázatot az akkreditált foglalkoztatóknak, és hamarosan megjelenik egy 

munkahelyteremtő pályázat is, amelyben az egy főre jutó támogatás 2 240 ezer forint lesz, és 

amelyben két éves továbbfoglalkoztatást várnak majd el a munkáltatóktól.  

 

Letölthető dokumentum: az előadáshoz tartozó prezentáció  

 

*** 

 

 

Chikán Csaba, a MEOSZ alelnöke: 

 

Az önkormányzatok lehetséges szerepei a fogyatékosügy területén  

 

A fogyatékos emberek életminőségét nagymértékben meghatározza az, hogy a település, ahol 

élnek, hogyan viszonyul hozzájuk. Fontos, hogy az önkormányzat vezetői, munkatársai 

nyitottak legyenek és tájékozódjanak a fogyatékos emberek igényeiről, problémáiról. Az 

önkormányzati feladatokat és lehetőségeket sorra véve, Chikán Csaba elmondta: az 

önkormányzatoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a kezelésükben lévő utak, járdák a 

mozgáskorlátozott emberek által is járhatók legyenek, ahogy a különböző szolgáltató, 

kulturális létesítményeknek is könnyen megközelíthetőnek és akadálymenteseknek kell 

lenniük. Fontos, hogy megfelelő számú és kialakítású parkolóhelyet jelöljenek ki a 

mozgáskorlátozott embereknek. A szociális bérlakásokkal rendelkező önkormányzatoknak fel 

kellene mérniük a lakások akadálymentességét és törekedniük kell arra, hogy minél 

kevesebben éljenek bezárva az otthonaikban. Az önkormányzatok a fogyatékos emberek 

foglalkoztatottságának növeléséhez is hozzájárulhatnak: alkalmazhatnak megváltozott 

munkaképességű embereket és különböző kedvezményekkel támogathatják, ösztönözhetik az 

őket alkalmazó cégek megtelepedését. Fontos az is, hogy igényeljék a fogyatékos emberek 

szervezeteivel való kapcsolattartást, és részesítsék elismerésben azokat, akik a fogyatékos 

emberekkel foglalkoznak. Példaként említette a saját települését, Vácot, ahol városi 

fogyatékosügyi tanács működik, és ahol az önkormányzat létrehozott egy kitüntetést is. Az 



egyesületeink legfontosabb partnerei az önkormányzatok, amelyeknek mindent meg kell 

tenniük annak érdekében, a lakosság, köztük a fogyatékos emberek minél jobban érezzék 

magukat az adott településen - zárta előadását az alelnök.  

 

*** 

 

 

Horváth Klára, a Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesületének elnöke: 

 

A Székesfehérváron élő fogyatékos emberek ellátásában részt vállaló szervezeteket bemutató 

kiadvány ismertetése  

 

Az egyesület elnöke, aki egyben a Viktória Rehabilitációs Központ igazgatója elmondta: a 

fogyatékos emberekről szóló speciális témájú konferenciával szerettek volna kapcsolódni a 

jubileumi évhez. Hozzátette: a székesfehérvári fogyatékos emberek érdekvédelmi szervezetei 

aktivitásuknak köszönhetően sok mindent elértek a városban, amelynek jó színvonalú 

intézményhálózata van és amely elsőként készítette el a helyi esélyegyenlőségi tervet is. Az 

elnök szerint az egyesületek egyik legfontosabb feladata a tájékoztatás, az információnyújtás, 

annak elősegítése, hogy a fogyatékos emberek élhessenek a jogaikkal, az őket segítő 

szolgáltatásokkal. Éppen ezért az egyesület a Székesfehérváron élő fogyatékos emberek és 

családjaik, valamint a szakemberek segítségére egy információs füzetet készített, amelyben 

megtalálhatók mindazok az intézmények és szervezetek, ahová az érintettek helyben vagy 

akár országos szinten fordulhatnak.  

 

*** 

 

 

Hegedüs Lajos, MEOSZ elnök: 

 

A pénteki nap összegzése  

 

Hegedüs Lajos összegzésében elmondta: az egyenrangú társadalmi együttélésben alapvető 

szerepe van a rehabilitációnak, ezért a konferencia elsősorban erről az oldalról közelítette a 

fogyatékosügyet. A konferencia célja volt, hogy különböző szemszögekből megnézzük: hol 

tart ma Magyarország a fogyatékosügy területén. Az elnök Laki Ildikó szociológushoz 

hasonlóan úgy vélte: a fogyatékos emberek helyzetét tekintve pozitív társadalmi változások 

következtek be, a tendencia kétségtelenül jó irányba mutat, mind a társadalmi beágyazottság, 

mind az elfogadás terén.  

 

Az elnök hozzátette: a foglalkoztatással kapcsolatos tervezett jogszabályi változtatások 

jelentős része a MEOSZ és a VSZOSZ javaslatain alapul. A Szövetség meg fogja tenni a 

javaslatait a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény őszi 

módosításhoz is. Úgy vélte: a jogszabály egészét nem fogják hatályon kívül helyezni, de 

további finomítások még várhatók, például az 1095 napos biztosítási idő előírása terén, ami 

igazságtalan azokkal, akik a leszázalékolásukat megelőző öt évben nem tudtak dolgozni, de 

előtte aktívak voltak és hosszabb, akár több évtizedes szolgálati időre tettek szert. Az elnök 

ezen a fórumon is arra kérte a döntéshozókat, hogy fontolják meg azoknak a megváltozott 

munkaképességű embereknek a támogatását, akik nem érik el a 40 százalékos 

egészségkárosodást, de egészségük egyharmadát elveszítették. Ők ugyanis sem rokkantsági, 

sem álláskeresési vagy egyéb támogatásokra nem jogosultak a legtöbb esetben, egészségi 



állapotuk miatt azonban a nyílt munkaerőpiacon sem szívesen alkalmazzák őket. A 

rehabilitációs kártya nagymértékben javíthatna az elhelyezkedési esélyeiken és növelhetné a 

foglalkoztatottságot. Az államnak összességében megérné őket a munkavállalásban 

támogatni, mert bár a kártya révén le kell mondania valamekkora járulékbevételről, a 

foglalkoztatásuk révén adóbevételhez jut, és nem kell szociális ellátást sem fizetnie az 

érintetteknek- érvelt Hegedüs Lajos.  

 

*** 

 

 

Szeptember 14. (szombat)  

 

Verdes Tamás, a TASZ fogyatékosügyi programjának koordinátora: 

 

A fogyatékossággal élő embereket ellátó intézetek világa  

 

Hazánkban 21 ezer ember él a településektől távolabb, jellemzően külterületen felépített 

intézetekben, ahol egy épületben átlagosan százan laknak együtt - vázolta a helyzetet a TASZ 

munkatársa. Ahogy azt számos kutatás és nemzetközi jogvédő szervezet is kimutatta: ezekben 

az intézetekben szignifikánsan nagyobb az esélye az emberi jogok megsértésének, a fizikai és 

szexuális erőszaknak. A nyugati világban az ilyen intézeteket bezárják és helyettük közösségi 

lakhatási megoldásokat alakítanak ki.  

 

Magyarországon az állam három lakhatási formát támogat: a lakást, a lakóotthont és a 

lakócentrumot. Ez utóbbi 50 fős is lehet, ami ugyanolyan jogsértő, mint a nagylétszámú 

intézetek gyakorlata. A 2011-ben elfogadott kitagolási stratégia is tartalmazza az 50 fős 

lakócentrumokat, ami ellen a TASZ és több civil szervezet tiltakozott, ráadásul a stratégia 

harminc évre ütemezi a kitagolást, ami a TASZ munkatársa szerint mély cinizmusról 

árulkodik, és azt mutatja, hogy a politika nem kötelezte el magát igazán a kitagolás mellett.  

 

Mint mondta: a magyar állam évente 40 milliárdot költ a nagylétszámú intézetek 

fenntartására, arra, hogy a fogyatékos embereket elzárja a külvilágtól és megfossza őket a 

jogaiktól. A reform ellenzői gyakran hivatkoznak arra, hogy nincsenek meg a kitagoláshoz 

szükséges források, de szakértői számítások szerint a teljes kitagolás megoldható lenne 

körülbelül annyiból, mint amennyit évente költünk a nagy intézetek fenntartására. Az uniós 

források felhasználásában sokat javult a helyzet az elhibázott 2009-es pályázat óta, amely 150 

fős intézetek létrehozását is engedélyezte volna. Verdes Tamás komoly előrelépésként 

értékelte, hogy elindultunk a kitagolás útján és Magyarországon ezekből a forrásokból már 

nem épülnek nagylétszámú intézetek, bár a lakócentrumok létszáma még mindig nem 

elfogadható.  

 

*** 

 

 

Földesi Erzsébet, az Európai Fogyatékosügyi Fórum alelnöke, a MEOSZ alelnöke: 

A magyar fogyatékos nők érdekképviselete nemzetközi szinten  

 

Földesi Erzsébet elmondta: a fogyatékos nőkkel két ENSZ egyezmény foglalkozik, a nőkkel 

szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló CEDAW-

egyezmény és a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló CRPD. Végrehajtásukat egy-



egy ENSZ bizottság ellenőrzi, amelyeknek a kormányok és a civil szervezetek meghatározott 

időközönként jelentést készítenek.  

 

A CRPD esetén - amelyet Magyarország az elsők között ratifikált 2007-ben - a civil 

árnyékjelentés széles összefogással, a fogyatékos emberek számos szervezetének bevonásával 

készült el 2010 őszére. A CRPD-bizottság többek közt arra kérte a magyar kormányt, hogy 

vonja be a fogyatékos nőket a döntéshozatali és végrehajtási folyamatokba, hozzon 

intézkedéseket az esélyegyenlőségük biztosítására és a többszörös diszkriminációjuk 

megelőzésre, biztosítsa a védelmüket a kizsákmányolással, az erőszakkal és a visszaélésekkel 

szemben - összegezte az alelnök. A CEDAW-bizottság 2013 februárjában folytatott 

párbeszédet a civilekkel és a kormánnyal. A bizottságnak előzőleg megküldött civil jelentés 

megállapította, hogy a hazai jogrend nem ismeri a többszörös hátrányos megkülönböztetést, a 

fogyatékos nők pedig nem szerepelnek egyetlen jogszabályban sem, csupán az Országos 

Fogyatékosügyi Program említi őket. A civilek arra is felhívták a figyelmet, hogy 

Magyarországon nem állnak rendelkezésre sem megfelelő statisztikai, sem kutatási adatok a 

fogyatékos nők helyzetére vonatkozóan. A Bizottság ajánlásaiban arra kérte a kormányt, hogy 

működjön együtt a nőszervezetekkel, vezesse be a többszörös diszkrimináció fogalmát és 

biztosítson hatékony jogorvoslatot ellene. Kérte továbbá, hogy számolja fel a 

fogyatékossággal élő nők kényszer-sterilizációját, és két éven belül biztosítsa a 

hozzáférésüket a családtervezési szolgáltatásokhoz, a megfizethető fogamzásgátló 

eszközökhöz és a megfelelő minőségű szexuális és reproduktív egészségügyi 

szolgáltatásokhoz, továbbá hozzon speciális intézkedéseket az ellenük irányuló erőszak 

megelőzésére.  

 

Letölthető dokumentum: az előadáshoz tartozó prezentáció  

 

*** 

 

 

Hernádi Ilona, az ELTE Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Kar oktatója: 

 

Magyarországi kutatás anyaságról, nőiségről, szexualitásról  

 

Kutatásának alapfeltevése az volt, hogy a nőiség kérdése erősen összefügg a testtel. Mint 

kifejtette: a fogyatékossággal élő nőket olyan normatív testhez viszonyítják, amely elvárásnak 

nem tudnak megfelelni, ezáltal leértékelődik a nőiségük. Azt vizsgálta, hogy miről szól a 

nőiség a mai, előítéletes, férfiközpontú és erősen az ép testre fókuszáló Magyarországon, és 

hogy ebben a térben hogyan tudnak nőként, anyaként élni a látható testi fogyatékossággal élő 

nők. 

 

A kutatás elméleti keretét a fogyatékosságot pozitív különbségként kezelő feminista 

fogyatékosságtudomány adta. Az elmélet szerint a mai, fogyasztói társadalomban a test 

határoz meg minket: mutasd meg a testedet, megmondom ki vagy. Egy másik elmélet azt 

mondja, hogy napjainkban az ideális test a normális, emiatt egyre több ember látja magát 

abnormálisnak és óriási társadalmi nyomás nehezedik azokra, akiknek szabálytalan testük 

van. Ez a nyomás a fogyatékos nőket az átlagosnál is jobban elidegeníti a testüktől. 

Rosemarie Garland-Thomson szerint a normalitás és a szépség egymás megfelelői 

(ikerideológiák), amelyek gúzsba kötnek minket: a fogyatékos nőket arra kényszerítik, hogy 

minél több orvosi beavatkozással "normalizálják" a testüket, az épeket pedig egyre több 

szépészeti beavatkozásra ösztönzik. Addig, amíg a fogyatékosságot a normálishoz 



viszonyítjuk, nem tud megszabadulni a negatív felhangtól. Azt, hogy mi a normális, a 

hatalmon lévők döntik el, jelen esetben az ép társadalom férfi tagjai - tette hozzá.  

 

A szexualitásról szólva elmondta: miközben állandóan szó van róla és az életünk fontos része, 

addig a nőkre nézve abszolút tabutéma. A nőtudomány és a nőmozgalom ugyan foglalkozik 

vele, de nehéz beszélni róla, mert nincs meg hozzá a megfelelő szókészlet, az ilyen 

diskurzusok gyakran átcsúsznak orvosi szóhasználatba. A kulturális képzeletben a szexuális 

aktivitás és a szexuális vonzerő ugyanaz, nagymértékben kötődik a testképhez: csak tökéletes 

testtel lehet tökéletes szexben részesülni. Ezzel nehezen fér össze a fogyatékosság, amelyhez 

inkább a fájdalom, magány és az aszexualitás képzete társul. Minden, ami a "normális 

szexuális aktuson" kívül esik a bizarr, egzotikus, perverz tartományba tartozik, a 

fogyatékosság és a szexualitás pedig szóba sem kerül, csupán orvosi területre korlátozódik. 

Az amerikai és az angolszász szakirodalom számos fogyatékos férfi és nő véleményét 

ismerteti ezzel kapcsolatban, akik szerint felszabadító erejű lenne, ha a gyönyört és a vágyat 

nem csak így képzelnénk el; ez ráadásul sok ép férfit és nőt is megszabadítana a 

szorongásaitól. A fogyatékossággal élő nők szexualitását és reprodukcióját a deviancia 

világába űzi a társadalom és politikai-jogi korlátokkal állít elé, miközben teljes a tagadás és az 

elhallgatás - fogalmazott a kutató. A fogyatékos nőknek a társadalom nem engedi meg hogy 

vágyott és vágyakozó személyekké válhassanak. Nagyon fontos etikai feladat lenne, hogy 

szabadon kifejezhessék a szexualitásukat, megkapják a megfelelő felvilágosítást, a megfelelő 

intézményi és jogi hátteret ahhoz, hogy gyakorolhassák a testük és a kapcsolataik feletti 

kontrollt, és hogy szabadon eldönthessék, hogy szülővé akarnak-e válni vagy sem - 

fogalmazott Hernádi Ilona.  

 

A fogyatékos nők anyaságát tekintve a társadalmi környezet ellenséges és elutasító, a 

gyermekvállalásukat gazdasági és kulturális veszélynek tekinti, a családok pedig túlféltik a 

fogyatékos lánygyermeket és nem tekintik szexuális lénynek - ismertette a helyzetet a kutató. 

Újra kéne gondolni a gondozás kérdését, amelyről a társadalom jelenleg úgy vélekedik, hogy 

az a nő, aki maga is gondoskodásra szorul, képtelen gondoskodni a gyermekéről. A szülőség 

definícióját is újra kéne fogalmazni: vajon a jó szülő fogalma tényleg ennyire szorosan 

kapcsolódik a testi, fizikai kondícióhoz? Vajon az, aki csak segítséggel tudja megfürdetni a 

gyermekét, nem lehet jó anya? - kérdezte a kutató, aki szerint nagyon hasznos lenne, ha 

ezekről érdemi diskurzus folyna a nyilvánosságban, mert így meg lehetne változtatni a 

mostani, sztereotípikus gondolkodást.  

 

A kutató tizenkét élettörténetet hallgatott meg, amelyek visszaigazolták az elméleti 

okfejtésekben megfogalmazott problémákat. Az elbeszélésekből kitűnt, hogy a megszólaló 

fogyatékos nők milyen emberfeletti erővel veszik nap mint nap az akadályokat, végig 

érezhető volt ugyanakkor a normalitás utáni vágyuk, az interjúkban rengetegszer elhangzott a 

normális szó. Hernádi Ilona elmondta: a történetekben szívszorongató küzdelmek jelentek 

meg, amelyek hihetetlenül inspirálóak voltak, mert nagyon erős életigenlés, pozitív 

gondolkodás sugárzott belőlük.  

 

*** 

 

 

Keveházi Katalin, a Jól-Lét Alapítvány vezetője 

 

A nők és a fogyatékos nők foglalkoztatása ma Magyarországon  

 



A nők munkaerő-piaci hátrányait alapvetően a gyermekvállalás és a nőkkel kapcsolatos 

sztereotípiák határozzák meg - kezdte előadását Keveházi Katalin. A kenyérkeresők világában 

a normalitást még mindig a fehér, egészséges férfiak jelentik, a munkáltatók számára mind a 

mai napig ők az ideális munkavállalók és mindenki, aki ettől eltér, már kevésbé kívánatos. A 

gyermekvállalás mellett az olyan előítéletes gondolkodás is rontja a nők egyenlő esélyű 

foglalkoztatását, mint hogy a nők érzelemvezéreltek, kevésbé racionálisak, a magánélet 

fontosabb nekik, mint a munka, vagy, hogy kevésbé felelősségvállalóak és kevésbé okosak. 

Alapvető sztereotípia, hogy nem vezetésre születtek, hanem gondozásra, gyermeknevelésre, 

természettudományi, műszaki területen pedig nem tudnak helytállni. Mindezek "kihegyezve 

léteznek a munka világában" és alapozzák meg az ott elszenvedett hátrányokat - fogalmazott. 

A nők képességeit a társadalom még most is alulértékeli, a velük kapcsolatos elvárások alapja 

még mindig a testiségben fogalmazódik meg.  

 

Az egyenlőtlen bánásmód nemcsak a gyermekvállalás kapcsán nyilvánul meg, hanem a 

szakmaválasztás és az előmeneteli lehetőségek korlátozottságában, valamint a nők gazdasági 

helyzetében. Sokkal szegényebbek ugyanis, mint a férfiak, különösen igaz ez a fogyatékos 

nőkre - tette a hozzá az alapítvány vezetője. Keveházi Kata is megerősítette a már ismert 

tényt: nem találni adatokat, statisztikákat a fogyatékos nők foglalkoztatásával kapcsolatban, 

nem rendelkezünk információkkal a nemi szerepek megváltozásáról sem a fogyatékos 

emberek körében, pedig ez kulcskérdés a munkaerő-piaci helyzetük értékelése szempontjából 

- mondta. Mindaddig, amíg társadalom úgy gondolja, hogy a nők elsődleges feladata a családi 

tűzhely őrzése és a gyermeknevelés, addig a munkaerő-piaci hátrányaik is megmaradnak, 

nagyon fontos tehát, hogy hogyan változnak a nemi szerepek és két nem közötti 

munkamegosztás. A fogyatékos nők lehetőségei még az épeknél is sokkal korlátozottabbak az 

önmegvalósítás és az egyéni autonómia területén - fogalmazott. Esetükben teljes mértékben 

hiányoznak az olyan vizsgálatok, amelyek a nők munkaerő-piaci hátrányaira irányultak, így 

nehéz felmérni az egyenlőtlenségeket, és nem tudni pontosan, hogy hol és milyen módon, 

milyen programokkal kell beavatkozni. Mint mondta: a nemek fogalmát be kell vonni a 

fogyatékosügyi politikába is. A nők és a fogyatékos nők helyzetével mindenképp kiemelten 

kell foglalkozni, mert az európai társadalmakban a nemek aránya a nők javára tolódik, és őket 

a gazdasági válság is jobban sújtotta. Erre uniós szinten van szándék, az Európai 

Parlamentben például most készül egy jelentéstervezet a fogyatékos nők és lányok helyzetéről 

- tette hozzá. A hazai helyzetre áttérve úgy fogalmazott: gender kérdésben igen 

ellentmondásos a kormány politikája, mert bár a nők foglalkoztatásának javítására kinevezett 

egy miniszteri biztost és történtek előremutató lépések (járulékkedvezmények, családbarát 

munkahelyek ösztönzése, új foglalkoztatási formák bevezetése), intézkedéseinek többségével 

a hagyományos, otthoni, gondozói szerepkörükben kívánja támogatni a nőket. A családi 

adózás intézménye, a főállású anyaság és az ápolási díj tervezett foglalkoztatási jogviszonnyá 

alakítása is ezt a célt szolgálja, ezzel pedig szerinte csorbulnak a nők gazdasági jogai, nő a 

kiszolgáltatottságuk és az erőszaknak való kitettségük. Problémaként említette, hogy nagyon 

kevés nő vesz részt a politikai döntéshozatalban, fogyatékos nő pedig egy sincs a 

Parlamentben, amin mindenképp változtatni kell. A nőszervezeteknek és a fogyatékos nőket 

képviselőknek egységesen fel kell lépniük azért, hogy a nők szempontjai minden területen 

jobban érvényesülhessenek - zárta előadását Keveházi Katalin.  

 

Letölthető dokumentum: az előadáshoz tartozó prezentáció  

 

*** 

 

 



Hegedüs Lajos, a MEOSZ elnöke 

 

Összegzés  

 

Zárszavában az elnök elmondta: a konferencia második napján a fogyatékosság olyan 

vetületeit mutatták be az előadások, amelyekről méltatlanul kevés szó esik. Alig vannak 

adatok, kutatások, az intézetekben élők élete éppúgy tabutéma volt néhány évvel ezelőttig, 

mint a női kérdések, a nők és férfiak közötti egyenjogúság ügyét pedig a társadalom 

"besöpörte a szőnyeg alá" azzal, hogy majd magától megoldódik. Örvendetes, hogy a 

nőmozgalmak felkarolták a fogyatékos nők ügyét, mert ezzel a téma esélyt kap arra, hogy 

bekerüljön a közgondolkodásba, ami lassú, pozitív irányú változást hozhat. Az elnök 

végezetül megköszönte a szervezést Horváth Klárának és a Fejér megyei egyesületnek.  

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 
  
 
 

  

-RENDEZVÉNYEK- 

 

Szabó János úszó emlékverseny 
 

 

2013.10.05.-én a tavalyihoz képes nagyobb érdeklődéssel sikeresen megrendezésre került 

Szabó János a Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesület volt elnöke úszó 

emlékversenye. 

2013.10.05.-én a tavalyihoz képes nagyobb érdeklődéssel sikeresen megrendezésre került 

Szabó János a Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesület volt elnöke úszó 

emlékversenye. 7 csapatból 32 versenyzőnek tudtunk biztosítani versenyzési lehetőséget.  

Köszönjük a MEOSZ támogatását. 

 

 

Megrendezés dátuma: 2013 október 5. 

Bővebb információ: mkgymse.eu 

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete 

 

 

 

-PÁLYÁZATOK- 

 

Merjünk változtatni!-Pályázat új típusú civil szervezeti hálózatban való 

részvételre 
 

A Levegő Munkacsoport pályázatot hirdet helyi és regionális civil szervezetek és 

informális csoportok részére ”Merjünk változtatni!” elnevezésű projektjében való 

részvételre.  

 

A projekt célja: 

A projekt célja egy újszerű hálózati működés létrehozása és fenntartható működtetése.  



 

Pályázók köre  

 

Helyi vagy regionális civil szervezetek és informális csoportok.  

 

A projektbe bevont civil szervezetek (egyesületek) az alábbi ismérvekkel rendelkeznek:  

•Tevékenységi kör: sport, fogyatékkal élő emberekkel foglalkozó, környezetvédelmi, 

nagycsaládos, egészségvédő szervezetek.  

•Működés helyszíne: Budapest és annak maximum 70 km-es vonzáskörzete.  

•Tagság: legalább 20 fő magánszemély tag.  

•Demokratikus működés megléte. A résztvevő szervezeteknek figyelemmel kell lenniük a 

demokratikus értékekre, mint a jó kormányzás, az átláthatóság, a női esélyegyenlőség, a 

nyitott és befogadó társadalom, illetve a kulturális sokszínűség.  

•Igény a szervezeti problémák megoldására, a stratégiai gondolkodásra.  

 

A pályázat részletei  

 

Húsz különböző profilú civil szervezetet választunk ki az egészségvédő, nagycsaládos, sport, 

fogyatékkal élőkkel foglalkozó és környezetvédő körből.  

 

A fejlesztés során a következő témakörökben szervezünk képzéseket és műhelymunkákat:  

•nonprofit jog  

•törvényes működés segítése  

•könyvelés  

•pénzügyi nyilvántartás  

•pályázatkezelés  

•ingyenes programok használata  

•rendezvényszervezés  

•lobbi  

•kommunikáció  

•érdekérvényesítés  

•önkéntesszervezés  

•támogatásszervezés  

 

A résztvevők a projekt során megtanulnak szélesebb körben együttműködni, tervezni, az 

eredményeket kommunikálni, forrást szerezni a stratégiájukban megfogalmazott feladatokhoz.  

 

Képesek lesznek használni a legújabb infokommunikációs eszközöket, melyek segítségével 

eredményeik lényegesen nagyobb körben hasznosulnak majd.  

 

Figyelem! A PályázatMenedzser.hu csak a pályázat legfontosabb elemeit publikálja. A teljes 

kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját.  

 

A pályázat benyújtása  

 

Online, a Levegő Munkacsoport oldalán.  

 

Határidő: 2013. október 25.  

 

Tekintse meg a teljes pályázati kiírást!  



 

Merjünk változtatni! – Pályázat új típusú civil szervezeti hálózatban való részvételre 

 

 

Jelentkezési határidő: 2013 október 25. 

Bővebb információ: palyazatmenedzser.hu/2013/10/13/levego-merjunk-

valtoztatni/?awt_l=CN_Zc&awt_m=3VF5fU2gCnz4mMk 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Varrónőt felveszünk 
 

Varrónőt jászfényszarui üzemünkbe felveszünk (szakmunkást, betanított varrónőt) 

 

Megváltozott munkaképességű munkavállalókat  

foglalkoztató cég jászfényszarui telephelyére keres,  

részmunkaidős foglalkoztatásra  

 

- szakmunkás varrókat  

- betanított varrókat  

- betanulást vállaló varrókat  

 

Elsősorban komplex minősítéssel rendelkező munkavállalók jelentkezését várjuk!  

 

Rövid szakmai önéletrajzokat várjuk a  

 

munkaugy@alfa55.hu, vagy az alfajaszfenyszaru@indamail.hu  

 

e-mail címre, illetve a 1554 Bp. Pf.: 38 postai címre.  

 

 

 

Jelentkezési határidő: 2013 október 30. 

 
forrás: Alfa Rehabilitációs Nonprofit Kft. 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

