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FOGYATÉKOSOKKAL FOGLALKOZÓ CIVIL SZERVEZETEK 

TÜNTETNEK A PARLAMENTNÉL 

                     
Mintegy 500 tüntető vonult a Parlament elé a Kossuth téren. A demonstrálók fogyatékos 

emberekkel foglalkozó civil szervezetek munkatársai és támogatói. Elmondásuk szerint 

azért folyamodtak ehhez, mert az Országgyűlés megnyirbálta a nekik adható 

költségvetési támogatások összegét. 

 

A láthatósági mellényt pedig azért vették fel, hogy észrevegyék őket, mondták tudósítónknak. 

A demonstrációt a CÉHálózat Egyesület szervezte „Láthatatlan polgárok” címmel. 

 

A tüntetés részeként az Országgyűlés elnökének, Kövér Lászlónak szeretnének átadni egy 

petíciót több ezer fogyatékos ember, 48 civil szervezet és több száz szolgáltatási hely, 

foglalkoztató képviseletében. 

 

A Facebook-esemény oldalán azt írják, azért mennek újból az utcára, hogy a fogyatékos 

embereket segítő civil szervezetek az állami ellátókkal egyenlő mértékű finanszírozást 

kapjanak, hiszen hiánypótló állami feladatot látnak el. 2012. novemberében már tartottak egy 

demonstrációt, az akkori ígérete ellenére az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

fogyatékosságügyekért felelős államtitkársága 2013-ban és 2014-ben sem segítette őket 

további forrásokkal, így egyre közelebb kerültek ahhoz, hogy lehetetlenné váljon a 

működésük: 

“ 

Magyarország költségvetése összességében fél évre elegendő forrást biztosít az 

intézményeknek, így a szervezetek ellehetetlenítésével, megszűnésével több, mint 3000 

fogyatékossággal élő személy veszítheti el lakhatását, ellátását, munkáját, megélhetését. 

Elveszítheti munkáját velük együtt az a több ezer munkavállaló, aki munkaviszony keretében 

munkájával és szakértelmével segíti a halmozottan sérült személyeket a civil fenntartású 

intézményekben.                   

 
forrás: vs.hu 

 

 

Tízmilliókat spórolhatnak a cégek a rehabilitációs audittal 

 
Egy nagyobb cég akár tízmilliókat is megtakaríthat egy rehabilitációs audittal, mivel 

annak során több munkavállalójáról is kiderülhet, hogy megváltozott munkaképességű, 

így a vállalatnak kevesebb rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnie. 

 



Jelenleg minden, legalább 25 főt foglalkoztató cégnek le kell rónia a rehabilitációs 

hozzájárulást, ha a megváltozott munkaképességű munkavállalóinak aránya nem éri el a teljes 

létszám öt százalékát. A rehabilitációs hozzájárulás éves összege „hiányzó dolgozónként” 

1993-ban még mindössze 2500 forint volt, és bár minden évben nőtt, 2010-ben brutálisan 

megemelték: az előző évi 177 600 forint majdnem öt és félszeresére. Így érte el a jelenlegi évi 

964 500 forintot, aminek következtében az 1996-os 473 millió forintról 2011-re már több 

mint 66 milliárdra nőtt a rehabilitációs hozzájárulásból származó költségvetési bevétel. 

Tavaly és idén egyaránt 56 milliárd forint bevételt irányoztak ebből az az adónemből. 

 
A Trenkwalder személyzeti szolgáltató szakértői által a közelmúltban elvégzett rehabilitációs 

auditokból ugyanakkor az látszik, hogy a munkavállalók demográfiai összetételétől függően a 

dolgozók 1,5-6 százalékáról is kiderülhet: tartós betegséggel él, így ő maga szja-

kedvezményre jogosult, foglalkoztatójának pedig nem kell rehabilitációs hozzájárulást 

fizetnie. Balog Lajos, a Trenkwalder rehabilitációs üzletágának vezetője szerint bár nincs 

teljes átfedés e két csoport között, de akik szja-kedvezményben részesülnek, azoknak a 80 

százaléka általában megváltozott munkaképességű is. (Jellemzően és általánosságban a 

legalább 50 százalékos egészségkárosodással élők tartoznak ide, így például az 

adókedvezmény szempontjából érintett liszt- és laktózérzékenyek nem.) A 2010 előtti 

jogszabályok alapján ez még egyértelmű volt, mert aki adókedvezményre volt jogosult, annak 

munkáltatója automatikusan mentesült a rehabilitációs hozzájárulást megfizetése alól – 

mondta a szakember. 

Így ma vagy tájékoztatja a foglalkoztatót a munkavállaló arról, hogy ő megváltozott 

munkaképességűnek számít, vagy marad a rehabilitációs átvilágítás, amelynek természetesen 

vannak ugyan költségei, de ezek messze a megspórolható összeg alatt maradnak. Balog Lajos 

tájékoztatása szerint az audit során egy tréning keretében a megváltozott 

munkaképességűekkel összefüggő jogi, etikai és adatvédelmi ismereteket adnak át a 

személyzeti és területi vezetőknek, illetve tájékoztatást tartanak a dolgozóknak az szja-

kedvezményekről. 

 

A rehabilitációs hozzájárulás – az adókedvezményhez hasonlóan – utólag is 

visszaigényelhető, önellenőrzés révén akár öt évre visszamenőleg is. 2013-ban a munkáltatók 

azonban csupán 67 ezer dolgozó után igényeltek vissza rehabilitációs hozzájárulást. 

 
A leggyakoribb problémák 

 

A rehabilitációs átvilágítások során a legjellemzőbb, hogy kiderül: a dolgozók egy része 

olyan, illetve olyan mértékű mozgásszervi, illetve keringési betegségben szenved, amely után 

maga adókedvezményt kérhet, munkáltatója pedig rehabilitációs hozzájárulást takaríthat meg. 

Ilyen lehet emellett a cukorbetegség, a különféle immunbetegségek, vagy éppen a Crohn-

betegség megléte is. 

 
forrás:  vg.hu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Autistákért Nagykanizsán 

 
Az Autistákért Nagykanizsán elövezésű projekt keretében az Autizmus Világnapjához 

kapcsolódva szakmai fórumot szervezett az önkormányzat a Hevesi Sándor Művelődési 

Központban. A szakmai fórum fővédnöke Kővári Edit, az Autisták Országos 

Szövetségének elnöke, aki szintén részt vett a fórumon. 

 

 
A pályázatot városunk önkormányzata a Szociális Foglalkoztatóval együttműködve nyújtotta 

be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez. A projekt elsődleges célja az autisták és 

megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása. A pályázat jóvoltából nemcsak több 

munkavállalót alkalmaznak a jövőben, hanem új helyre, a Petőfi utcába, költözik majd ősszel 

az intézmény. 

A pályázat benyújtását kollektív közgyűlési döntés előzte meg, mely az önkormányzat 

részéről is jelentős anyagi hozzájárulást igényel. A projekt közel 100 millió forint összegű 

támogatást biztosít a célok megvalósítására. A támogatás feltételeként, 2019-ig 17 

megváltozott munkaképességű személy napi nyolc órában történő alkalmazásával bővítik a 

Szociális Foglalkoztató alkalmazotti körét. A további feltételek közé tartozik, hogy a 17 fő 40 

százalékának autista személynek kell lennie. 

– Már 2013 szeptemberében gondolkodtunk azon, hogy ezen a pályázaton elindulhatnánk – 

mondta Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő. Hozzátette, az a céljuk, hogy az 

autizmussal élők be tudjanak illeszkedni a társadalomba, és annak hasznos tagjai lehessenek.  

– Az autizmus mai világunk egyik komoly kihívása, hiszen érezhetővé vált egy korábban 

ismeretlen emberi probléma, mely ha láthatatlan marad a társadalom számára, akkor magányt 

és elveszettséget jelent annak, aki ezt elszenvedi. Ezért kiemelkedő kérdés a közösség 

empátiája, amelynek erősítését ez a példaértékű pályázat felvállalja – vette át a szót Tóth 

Nándor alpolgármester. Kiemelte, az itt képviselt szemlélet és az ilyen motivációval végzett 

segítő és teremtő munka összegzi magában mindazt, ami emberré tesz bennünket.  

A Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Autista csoport 

tanulóinak műsorát követően Kővári Edit elnök ismertette a statisztikákat, az autizmussal 

diagnosztizált személyek számát, megoszlását. Ezt követően adta át Győrfy Anikó az autista-

barát iskola díjat a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménynek. 

 
forrás: kanizsaujsag.hu 

 

 

 

Halas ugrókötél és tojáspetanque: a balatoni halpuzzle után újabb játékokkal 

jelentkezett az Eperfa! 

 
Tavaly decemberben már írtunk az Eperfa belőlünk meglehetősen nagy lelkesedést 

kiváltó balatoni halkirakósáról, amelyhez most újabb elbűvölő darabok csatlakoztak, 

úgymint a balatoni halak szélzsákok és ugrókötél, az úszós pörgettyűk, a Hegyvidék 

madarai tojáspetanque vagy az olyan hasznos otthoni kiegészítők, mint a Balaton-

felvidéki tanúhegyek ajtókitámasztó és a kocsányos tölgy szúnyog- és légycsapó. A 



játékok és kiegészítők deklaráltan a készítők életének meghatározó helyszíneit idézik 

meg, vagyis a Hegyvidéket és a Balatont. 

 

 
 

 

 

 
Mintha játékos biológiaórán venne részt, aki ezekkel játszik, hiszen például a tojáspetanque 

hét, a budai hegyvidéken költő madár (macskabagoly, szajkó, seregély, sárgarigó, feketerigó, 

énekes rigó, örvös légykapó) tojásainak fából készült modelljét tartalmazza, amelyekkel 

kedvünkre dobálózhatunk. A balatoni halak szélzsákok vörösszárnyú keszeg és sügér 

textilmodelljei, míg a Balaton-felvidéki falvak építőkocka készlet a humán környezetet 

képviseli. 

 

„Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az adott területet legjobban ismerő szakértők 

véleményét kikérve, magas minőségű és a gyermekek számára is biztonságos, lehetőleg hazai 

és természetes anyagokból készüljenek játékaink!" - írják az ötletgazdák. „A gyártás itthon 

történik, minden termékünkkel megváltozott munkaképességű vagy szociálisan hátrányos 

helyzetű emberek számára biztosítunk munkalehetőséget. Az Eperfa játékok segítik a 

gyermekek készségeinek fejlesztését és segítenek az őket körülvevő világ megismerésében." 

 

Még többet a játékokról itt tudhattok meg! A legújabb katalógus itt érhető el. 

 
forrás: hg.hu 

 

 

 

 

Az Emmi Szociális és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának 

közleménye 

 
  A magyar kormány tavaly év végén juttatott 2,67 milliárd forint egyszeri fejlesztési forrást 

az akkreditált rehabilitációs foglalkoztatók részére, s a közelmúltban döntött 2 milliárd forint 

többletforrásról, amely további 1000 fő megváltozott munkaképességű személy 

foglalkoztatásra lehet fordítani, a projektben eddig létrejött több mint 6600 munkahelyen 

felül. Miközben az eddig bevont 11000 fős munkavállalói kör is növekedni fog a 

projektzárásig.  



      

    Kiadó: Emmi - Szociális és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 

 
forrás: os.mti.hu 

 

 

Folyamatosan nő a fogyatékossággal élők szociális ellátásának támogatása 

 
Az Emmi államtitkárság arra reagált, hogy hétfőn fogyatékossággal élő emberek és őket 

képviselő civil szervezetek demonstráltak a Parlament előtt. A több száz ember a 

szerinte igazságtalan, fenntartófüggő finanszírozási rendszer átalakításáért és azonnali 

forrásbevonásért emelt szót. 

 
Az elmúlt években folyamatosan nőtt a fogyatékos emberek szociális ellátásaira szánt 

támogatás minden intézményi forma esetében, a támogatott lakhatásra fordítható támogatás 

6,3 százalékkal emelkedett 2015-ben - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

(Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkársága kedden az 

MTI-vel. 

 

Az államtitkárság közleményében arra reagált, hogy hétfőn fogyatékossággal élő emberek és 

őket képviselő civil szervezetek demonstráltak a Parlament előtt, az egybegyűlt több száz 

ember a szerintük igazságtalan, fenntartófüggő finanszírozási rendszer átalakításáért és 

azonnali forrásbevonásért emelt szót. Az egyesületi formában működő, kiemelten közhasznú 

szervezet, a CÉHálózat képviselői azt sérelmezték, hogy a civil fenntartóknak nyújtott 

költségvetési támogatás messze elmarad az állami és egyházi intézmények támogatásától. 

 

Az Emmi azt írta: a költségvetés minden évben szektorsemleges finanszírozást állapít meg 

egy-egy ellátási típusra, az alaptámogatás mértéke azonos és egész évre elegendő. A 2013. 

január 1-jén bevezetett ellátási forma, a támogatott lakhatásra fordított támogatás 6,3 

százalékkal nőtt 2015-ben. A nappali intézmények esetében az egy emberre jutó támogatás 

három év alatt 400 ezer forintról 500 ezerre emelkedett. 

 

Emellett 2010 óta kétszeresére, csaknem 80 ezerre emelkedett azoknak a megváltozott 

munkaképességű embereknek a száma, akik ma valamilyen foglalkoztatási jogviszonyban 

dolgoznak. Idén négy új fogyatékosságügyi érdekvédelmi és szakmai szervezet részesülhet a 

központi költségvetésből működési támogatásban. 

 

Hozzátették: az Országgyűlés továbbra is többletforrással ismeri el a fogyatékos embereket 

segítő szervezetek munkáját, az idei költségvetésben 190 millió forintot biztosít pályázati úton 

autistaotthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékos embereket ellátó lakóotthonok 

támogatására. 

 

A bentlakásos ellátással kapcsolatban leszögezték: megszervezése állami feladat, ha az 

ellátottak további gondozását valaki nem tudja vállalni, akkor az ellátás kötelezettsége az 

államé, amely "minden egyes esetben helytáll, ahogy tette korábban és teszi a jövőben is". 

 

A CÉHálózat akkreditált foglalkoztató tagjai 2015-re vonatkozóan is nyertek a foglalkoztatást 

segítő pályázatokon, nagy részük csaknem az összes igényelt kapacitást elnyerte - közölték. A 

magyarországi források mellett uniós támogatások is rendelkezésre állnak a rehabilitációs 



foglalkoztatás ösztönzésére, valamint a személyi jövedelemadó egyszázalékos felajánlásaiból 

is részesülhetnek a civilek - foglalta össze az államtitkárság. 

 

A kormány a múlt év végén juttatott 2,67 milliárd forint egyszeri fejlesztési forrást az 

akkreditált rehabilitációs foglalkoztatók részére, és a közelmúltban döntött kétmilliárd forint 

többletforrásról, amelyet további ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatásra 

lehet fordítani, a projektben eddig létrejött több mint 6600 munkahelyen felül. Emellett az 

eddig bevont tizenegyezres munkavállalói kör is növekedni fog a projektzárásig. 

 

A közleményben az olvasható: a kormány elkötelezett aziránt, hogy a fogyatékossággal élő 

emberek önálló, méltó életet éljenek, és minden szolgáltatáshoz ugyanúgy hozzáférjenek. Az 

elmúlt években folyamatosan nőtt a fogyatékos emberek szociális ellátásaira szánt támogatás 

minden intézményi forma esetében - állapítja meg közleményében az államtitkárság. 

 
forrás: hirado.hu 

 

 

 

 

Soproni sikerek a Karate Országos Bajnokságon  

 
A Pirger Attila szakosztályvezető és Gáncs Krisztián edző által felkészített versenyzők 2 

arany 12 ezüst és 8 bronzérem mellett több negyedik helyezést értek el. 

 
A Soproni Rendészeti Sportegyesület karate szakosztályának versenyzői Budapesten jártak az 

egyik legnagyobb karate stílusszövetség, a Shotokan Karate International Magyarországi 

Szervezetének országos bajnokságán.  

 

Több mint 20 csapat, 240 versenyzője (közel 500 nevezésével) között, erős mezőnyben 

szépen szerepeltek a soproni karatésok. A Pirger Attila szakosztályvezető és Gáncs Krisztián 

edző által felkészített versenyzők 2 arany 12 ezüst és 8 bronzérem mellett több negyedik 

helyezést értek el. 

 
A gyerekek mellett senior korosztályban is indult egyesületünkből két versenyző. Gáncs 

Krisztián bíráskodás mellett A kategóriában (barna-fekete övesek) második, míg Kiss András 

B kategóriában (6.kyu-4.kyu) negyedik lett. Az egyesületek versenyében csapatunk a 

harmadik helyezést érte el az UTE karate szakosztály és a 22. KTSE karatésai mögött. 

 

A budapesti Tungsram csarnok teljesen megtelt a versenyzőktől és a 

nézőktől. A verseny szünetében belga és magyar kerekesszékes, 

mozgássérült és látássérült karatésok tartottak nagy sikerű bemutatót. 

 

Ez a verseny a legtöbb versenyzőknek a tavaszi szezon végét is jelentette. Öt versenyző 

(Szerelem Nikolett, Gáncs Adrienn, Zsebők Cintia, Szabó Dorina és Gáncs Krisztián) 

azonban folytatja a felkészülést a július közepén Skóciában megrendezendő JSKA Európa 

Bajnokságra, ahol egyéni és csapat számokban is indulnak. 

 
forrás: kisalfold.hu 

 



Álommunka egy napra 

 
A Neked Munka, nekem Álom nem csak a fogyatékos embereknek ad lehetőséget valami 

új kipróbálására. 

 
Futballedző, énektanár, agykutató – miért ne lehetne bármelyik abból, akinek tehetsége van? 

A fogyatékos emberek számára nem olyan egyszerű ez a kérdés, mint amilyennek elsőre 

tűnik. Erre a problémára világít rá a Neked Munka, nekem Álom program, melyet idén 

rendeznek meg először Magyarországon. 

 

Április 22-én a Salva Vita Alapítvány projektjének keretében több mint tíz fogyatékos ember 

tölt majd el egy napot álmainak munkahelyén. A program ötlete Írországból származik, ahol 

évek óta rendeznek Job Shadow Dayt. Tavaly videóban hívták az európai országokat 

csatlakozásra, a Salva Vita erre a felhívásra reagálva valósította meg régi tervét, melyhez a 

Norvég Civil Támogatási Alap nyújtott segédkezet. 

 

– Idén és jövőre biztosan megtartjuk a rendezvényt, 2016-ban vidéken is. Az írekhez 

hasonlóan szeretnénk mi is építkezni, ott több száz találkozási lehetőséget hoz létre a program 

– mondta a Metropolnak az alapítvány munkatársa. – Idén tíz fogyatékos ember álmának 

megvalósítását vállaltuk, de ennek négy-ötszöröse volt a jelentkezők száma, és végül többen 

is vehetnek részt a programban, mint ami a cél volt. A nagy érdeklődés miatt március közepén 

már le kellett zárni a jelentkezést. 

 

A Neked Munka, nekem Álom nem csak a fogyatékos embereknek ad lehetőséget valami új 

kipróbálására. Cél a szemléletformálás is: meg szeretnék mutatni, hogy milyen pozíciókban 

teljesíthetnek jól fogyatékosságuktól függően ők, és a részt vevő cégek is felfedezhetik azt, 

milyen fogyatékos emberrel együtt dolgozni. A programba bekapcsolódó partnercégek egy 

részével az alapítvány már munkája révén kapcsolatban volt, de sok céget kerestek meg 

akkor, amikor a jelentkezők álommunkája nem volt elérhető jelenlegi partnereiknél, és a 

program weboldalán jelentkezhettek is a munkáltatók. A szervezők szerint a munkáltatók 

pozitívan fogadták a megkeresést. 

 
forrás: metropol.hu 

 

 

 

Ki teszi a siketeket fogyatékossá? 

 
Néhány jelnyelv iránt elkötelezett jelnyelvi aktivista és szakember 2014 második felében 

megalapította a Magyar Jelnyelvtudományi Egyesületet, amely 2015. januárjától 

hivatalosan bejegyzett szervezetként kezdhette meg működését. 

 
Magyarországon ma a jelnyelvet használó közösség adja a harmadik legnagyobb nyelvi 

kisebbséget. Tízből kilenc ember meglepődik ezen, sokszor még a tizedik ember is némileg 

hitetlenkedő vagy kérdő tekintettel reagál erre a kérdésre, holott ezt tényként kezeljük. 

Magyarországon szép számmal vannak siket és nagyothalló emberek, amit a 2011-es 

népszámlálás is alátámaszt, ugyanis a Központi Statisztikai Hivatal szerint összesen több, 

mint 8500 adatközlő vallotta magát siketnek, illetve legalább 60 ezer honpolgár 

nagyothallónak. Természetesen, nem derül ki, hogy hányan vannak azok, akik nem vallották 



be a saját érzékszervi fogyatékosságukat. Még kevésbé, hogy jelnyelvet használnak-e 

anyanyelvként vagy a mindennapi élet legtöbb színterén, mivel a népszámlálás céljára 

egységesített kérdőíven az anyanyelveknél a magyar jelnyelv nem szerepelt opcióként, ám 

egyéb kategóriában fel lehetett azt tüntetni. Kérdéses, mennyire következetesen jártak el a 

kérdezőbiztosok ebben az esetben. Így csak sejtjük, hogy a hallássérült közösségből legalább 

tízezren ismerik és használják a magyar jelnyelvet, ezen felül pedig évről-évre egyre nagyobb 

számmal sajátítják el a hallók ezt a nyelvet, így az ő számuk is növekszik. 

A nyesten számos cikk jelent már meg a magyar jelnyelvről, annak egyes jelenségeiről, illetve 

arról, hogy kik azok, akik ezt a fantasztikus nyelvet használják, így az oldal rendszeres 

olvasói számára talán ismerős lehet a jelnyelv. A magyarországi siketek a hallásuk kiesésével 

a környező világ észlelésének feldolgozására, a gondolataik kifejezésére és szándékaik 

közlésére alapvetően a magyar jelnyelvet sajátítják el nyelvként. A magyar jelnyelv – mint 

minden más nyelv a használói között – a magyar siket közösség számára nemcsak a 

kommunikáció eszköze, hanem tulajdonképpen a siket közösség definíciós jegye is. 

 

 
„Jelnyelvi szobor” egy prágai siketiskola kerítésén 

(Forrás: Wikimedia Commons / ŠJů / CC BY-SA 3.0) 

 

A siketség fogalma az elmúlt évezredek orvosi hagyományainak köszönhetően elsősorban és 

sokáig egyedül a hallás hiányával volt azonosítható, és ez a nézet az elfogadottabb és 

elterjedtebb ma is. Egy másik nézet viszont az orvosi hagyományokat tudomásul véve – ám 

nem feltétlenül elfogadva – kulturális antropológiai megközelítéssel él, amelyet bizonyos 

szempontok szerint a szociológia, a pszichológia, a kognitív tudományok, a nyelvészet és a 

jog is támogat. 

A kulturális antropológiai megközelítés az előbb említett patológiai megközelítéssel 

ellentétben a siketséget egy alapállapotnak tekinti, amely önmagában is megáll. Ebben a 

közegben nem a hallás hiánya jelenti a tényezőt, hanem éppenséggel az az állapot, melyben a 

hallás mint érzékszerv eleve nem játszik szerepet: ha valaki siketnek születik, az eleve nem 

úgy éli meg a hallás hiányát, mint amit elveszített, hanem mint egy eltérő létezési módot, 

amelyben hallás nélkül is jól elvan. A maga létezésén belül alakít ki olyan módszereket, 

amelyek révén ugyanúgy képes részt venni egy társadalom életében, mint a hallók. 

http://www.nyest.hu/media/jelnyelvi-szobor-egy-pragai-siketiskola-keritesen.jpg?large


 
Tilos a jelnyelv! (oktatás egy lipcsei siketiskolában, 1953) 

(Forrás: Wikimedia Commons / Deutsche Fotothek , Roger & Renate Rössing / CC BY-

SA 3.0) 

 

A siketek pedig közösséget alkotnak. Magyarországon is így van, és ennek a közösségnek a 

generációkon átívelő fennmaradási ösztönét és erejét bizonyítja az, hogy az 1907-ben 

létrehozott Siketnémák Otthona ma Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége néven 

működik. Időközben az emberi jogokról való tudatos gondolkodás térhódítása magával hozta 

a fogyatékosság fogalmának az átrendeződését. 

Régen a siketséget fogyatékosságnak tekintették, és sok helyütt még ma is annak tekintik: a 

siketeket pedig fogyatékosnak vagy fogyatékkal élőknek. Az azóta eltelt évszázad során 

ebben létrejött a fogyatékosságnak egy másik értelmezése is, amelynek a lényegét úgy lehetne 

a legjobban összefoglalni, hogy a fogyatékosságom tényét a társadalom alakítja ki. Vagyis a 

társadalom teszi a siketeket fogyatékossá: úgy épül fel, hogy másokhoz képest eleve kevesebb 

eséllyel indulnak neki az életnek. 

 

http://www.nyest.hu/media/tilos-a-jelnyelv-oktatas-egy-lipcsei-siketiskolaban-1953.jpg?large
http://www.nyest.hu/media/siket-fiut-furdetnek-egy-lipcsei-siketiskolaban-1953.jpg?large


Siket fiút fürdetnek egy lipcsei siketiskolában, 1953 

(Forrás: Wikimedia Commons / Deutsche Fotothek, Roger & Renate Rössing / CC BY-

SA 3.0) 

 

Harc a jelnyelv elismeréséért 

 

A siket közösség az elmúlt évszázad során a gyászosan emlékezetes 1880-i milánói 

kongresszus vívmányai ellen küzdöttek szakadatlanul. Ezen a kongresszuson ugyanis 

kimondták a résztvevők, hogy az oktatásban tilos a jelnyelv bárminemű alkalmazása, mivel 

gátolja a siket ember kognitív fejlődését. A siketek önszerveződésének így vált legfontosabb 

céljává a saját anyanyelvének elismertetése, elfogadtatása és teljes körű használata önálló 

jogon. 

A fogyatékkal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 2005-ben történő ratifikációja 

megteremtette az alapot a magyar siket közösség számára, hogy elismertesse a magyar 

kormánnyal a saját anyanyelvüket. Ez 2009. november 19-én történt meg A magyar 

jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény egyhangú 

elfogadásával. 

 

 
Tilos a jelnyelv! (oktatás egy lipcsei siketiskolában, 1953) 

(Forrás: Wikimedia Commons / Deutsche Fotothek , Roger & Renate Rössing / CC BY-

SA 3.0) 

 

A törvény természetes nyelvnek ismeri el a magyar jelnyelvet, annak használóinak csoportját 

pedig nyelvi és kulturális kisebbség státuszával ruházta fel, ezen kívül pedig előírja a 

bilingvális oktatás 2017-ben történő bevezetését. 2011-ben pedig az új Alaptörvényben a 

magyar jelnyelv a magyar kultúra részeként tűnt fel. Ha lehet így fogalmazni, a magyar 

jelnyelv státusztervezésének, tágabb perspektívából pedig a magyar siket közösség több mint 

egy évszázados küzdelmének a betetőzése volt ez. 

2014-re pedig eljött az a pillanat is, amikor a magyar kormány támogatásával a MTA égisze 

alatt elindult a JelEsély-projekt a MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi 

Kutatóközpont vezetésével. Ez a nagyszabású projekt a magyar jelnyelv oktatási célú 

sztenderdizációját készíti elő, hosszú távon lefektetve a legszükségesebb alapokat a 

bilingvális oktatási rendszer kiépülésének. 

 

 

http://www.un.org/disabilities/documents/natl/hungary-ez.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900125.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900125.TV
http://www.nyest.hu/media/tilos-a-jelnyelv-oktatas-egy-lipcsei-siketiskolaban-1953-1.jpg?large
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV
http://www.nyest.hu/hirek/indul-a-jelesely-program


Az újító szándékok 

 

Ebben a nagyívű folyamatban tehát végül eljutottunk arra a felismerésre, hogy a magyar 

jelnyelv képviseletére, támogatására, kutatására, fejlesztésére mindenképpen szervezeti 

formába érdemes tömörülnünk. Így jött létre a Magyar Jelnyelvtudományi Egyesület. 

Az egyesület megalapítása a magyar siketközösség és a magyar jelnyelv történetében 

mindenképpen jelentős fordulópont nem csak azon okból, hogy nem mindennap jönnek létre 

ilyen szervezetek, hanem abból is, hogy milyen szemlélet mentén alakították ki az alapítók az 

egyesület céljait, tevékenységeit és a belépési feltételeit. Magyarországon ugyanis ez az első 

olyan szervezet, amelynek a fókuszában nem a siketek, nem a hallássérültek, hanem maga a 

magyar jelnyelv áll, és ezt az újító szándékot megerősíti azzal, hogy igényt tart a tudományos 

tevékenységekben való részvételre és azok koordinálására egyaránt. Az egyesületbe belépni 

szándékozóval szemben pedig elsőként alkalmazza azokat a paramétereket, amelyeknek a 

siketség kulturális antropológiai szemlélete ad alapot: nem a hallásállapota szerint osztályozza 

őket, hanem jelnyelv ismerete, illetve a jelnyelvvel való szakmai kapcsolata alapján. 

Az egyesület alapítói tehát nagyívű célokat fektettek le a szervezet alapító okiratában a 

magyar jelnyelv és az ezzel foglalkozó folyamatok, csoportok vonatkozásában. Ezzel minden 

jelnyelv, siketkultúra iránt elkötelezett és a siketközösség értékeit magáénak valló személy 

felé nyit, megteremtve számukra azt a lehetőséget, hogy kialakítsanak egy olyan széles 

merítésű szakmai közösséget, amely a magyar jelnyelvvel foglalkozik. 

Milyen célokat tűzött ki az Egyesület az alapszabályában? 

Elősegíti és megteremti a magyar jelnyelv országos szintű képviseletét, illetve kapcsolódási 

pontokat keres a határon túl élő és jelnyelvet használó közösségekkel. 

Támogatja és együttműködést keres azokkal a csoportokkal, amelyek akár érdeklődésük okán, 

akár szakmai szinten foglalkoznak a magyar jelnyelvvel. 

Sokoldalú együttműködést alakít ki a tudományos élet hazai és nemzetközi képviselőivel, a 

hazai döntéshozókkal. 

Támogatja és elősegíti azokat a kutatásokat, amelyek a magyar jelnyelv különféle jelenségeire 

irányulnak, illetőleg megteremti azokat a feltételeket, amelyek mentén szakmai-tudományos 

együttműködések válnak lehetővé. 

Különféle kulturális és szakmai tevékenységeket végez a nyelvi jogok és a társadalmi 

esélyegyenlőség területén a siketek, a nagyothallók és a magyar jelnyelv használói számára. 

 
forrás: nyest.hu 

 

 

Így érezheti magát egy kerekesszékes 

 
Életerős 17 évesek kerekesszékben. A fogyatékkal élők mindennapjaiba pillanthattak be 

gimnazisták hétfőn Budapesten. Olyan hétköznapi feladatokat kellett megoldaniuk, 

amihez csak a karjukat használhatták. A Mozgáskorlátozottak Országos Szövetségénél 

azt mondják, ahhoz, hogy elfogadóbbá váljon a társadalom, az iskolában kellene kezdeni 

a felvilágosítást. 

 
videó: http://rtl.hu/rtlklub/hirek/igy-erezheti-magat-egy-kerekesszekes 

 
forrás: rtl.hu 

 

 

http://rtl.hu/rtlklub/hirek/igy-erezheti-magat-egy-kerekesszekes


 

Speciális rezgéscsillapító könnyíti a kerekesszékesek életét 

 

 
A bicikliken használt ütéscsillapító kerekeket szereltek kerekesszékre. 

 
A Loopwheels egyedi kerekeit küllők helyett három rezgéscsillapítóval látták el, melyek 

elrendezésük és rugalmasságuk miatt képesek csökkenteni a talaj egyenletlenségeit. 

 

A fejlesztést először 2013-ban alkalmazták kerékpárokon, további módosításokkal pedig már 

kerekesszékekre is felszerelelhető, ami nagyban megkönnyítheti a mozgáskorlátozottak városi 

közlekedését. A rendszer még nem tökéletes, de folyamatosan dolgoznak, hogy minél jobban 

lehessen használni és egy-egy útakadály ne jelentsen problémát a jövőben. Mint a videóban is 

látszik: a macskakő vagy egy-egy járdaszegély meg sem kottyan a speciális kerekeknek. 

 
videó: https://www.youtube.com/watch?t=34&v=LxzdCIPfww4 

 
Sam Pearce, brit tervező találmánya a Londoni Dizájn Múzeum által létrehozott, az Év 

Dizájnja Díj esélyesei közé is bekerült a közelmúltban- írta a Wired. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?t=34&v=LxzdCIPfww4


 
 



 
 
forrás: lajk.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


 

                       A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 
 

 

Iránymutató kutatási weblap indult 
 

A héten elindult a kutatasiranytu.hu weboldal, amelynek célja a fejlesztés alatt álló 

diagnosztikai-kezelési lehetőségek társadalmi megismertetése. 

 

A Klinikai Kutatási Iránytű (www.kutatasiranytu.hu) segítségével a betegek információt 

nyerhetnek az induló klinikai kutatásokról, és konkrét javaslatokat kaphatnak a betegségükhöz 

illeszkedő klinikai kutatásban való részvételre. A betegek a részvétel előnyeiről és 

kockázatairól egyaránt tájékozódhatnak, majd a honlapon regisztrációra is lehetőségük van; a 

regisztráció után a kutatások koordinátorai felveszik velük a kapcsolatot, hogy megvizsgálják, 

megfelelnek-e a kutatás feltételeinek. A Klinikai Kutatási Iránytű közvetlenül, illetve a 

háziorvosok közvetítésével a betegeket és a kutatások helyszínéül szolgáló egészségügyi 

intézményeket kapcsolja össze, hogy a betegek hatékonyabb és/vagy kevesebb mellékhatással 

járó kezelésben részesülhessenek.  

 

Magyarországon 2007 óta évente nagyjából 300-350 klinikai kutatást kezdenek, az elmúlt 

évben – az Egyesült Államok-beli Nemzeti Egészségintézet adatai szerint – összesen 1954 

klinikai kutatás zajlott nálunk.  

 

Minden ötödik új klinikai kutatás a rákos megbetegedések gyógyítását célozza 

Magyarországon, az engedélyezésre váró kutatások terápiás terület szerinti megoszlása 

alapján az anyagcsere- és táplálkozási, illetve az idegrendszeri és pszichiátriai betegségeket 

vizsgáló kutatások állnak a második és harmadik helyen – derül ki az Országos 

Gyógyszerészeti Intézet statisztikáiból.  

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 
  
 
 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

Könyvelő 

 
Jelige: "NUM" 

Benczúr utcai könyvelőiroda angolul beszélő lehetőleg mérlegképes könyvelőt keres.  

 

Jelentkezési határidő:  

állás betöltéséig  

 

Munkaidő:  

teljes  



 

Munkavégzés helye:  

bejárós  

 

Egyéb megjegyzések és igények a munkavállalóval szemben, munkabér megjelölése, stb.:  

Az állás azonnal betölthető . Minimum féléves gyakorlat elvárás. Kulturált 

munkakörülmények, szakmai fejlődési lehetőség.  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "NUM" 

jeligével. Jelentkezését az allas@meosz.hu e-mail címre küldje. (Jelentkezésének 

továbbküldési feltétele díjtalan együttműködési megállapodásunk aláírása, melyet 

jelentkezése esetén e-mailen küldünk meg címére.)  

 

Ha még nem regisztrált álláskeresőnk itt regisztrálhat. Csak regisztrált álláskeresőink 

jelentkezését tudjuk továbbítani! 

 

 

Jelentkezési határidő: 2015 május 13. 

 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

