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A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását segíti a RehabJob Kisokos 

 
Mi a különbség a fogyatékkal élők és a megváltozott munkaképességűek között? 

Integrációra vagy akkreditált foglalkoztatásra van szükség? Milyen munkaerő a 

„rehabos”? Ilyen és hasonló kérdésekre ad választ az a 10, egyenként 1 perces rövidfilm, 

amely nemrég került fel a RehabJob Facebook oldalára és a You Tube-ra.  

 

A RehabJob Kisokos ismeretterjesztést és evvel a téma kezelésének könnyítését célzó filmjei 

két csoportba sorolhatók: egyrészt összefoglalják a megváltozott munkaképességűek 

helyzetével és foglalkoztatásuk szabályozásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, 

másrészt azokra az előnyökre és lehetőségekre világítanak rá, amelyek a speciális helyzetű 

munkavállalók foglalkoztatása kapcsán jelentkeznek. 

 
„A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása HR, szervezeti és CSR szempontból is 

számos új lehetőséget teremt, márpedig egy cégnek ezeket a szempontokat is érdemes 

mérlegelnie. Attól viszont nem szabad tartani, hogy korábban még nem dolgozott a cégnél 

fogyatékkal élő ember. Megfelelő felkészüléssel, elköteleződéssel fokozatosan el lehet érni a 

befogadó, integratív munkahelyek színvonalát, ennek előnyeit pedig az egész cég élvezi” - 

mondta Markos Ádám, a RehabJob szakmai vezetője. „A filmek témaválasztásával az ügy 

fontosságát szeretnénk aláhúzni, a közösségi médiában történő terjesztéssel pedig azt 

elősegíteni, hogy minél többen, ép és fogyatékkal élő érdeklődők egyaránt megismerjék a 

megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának pozitív hozadékait” – mondta Markos 

Ádám.  

 
Forrás: itextreme.hu 

 

 

Önt is csak a rokkanttámogatások miatt foglalkoztatják? 

 

Nemrég mutattuk be annak az ápolónak a történetét, aki 47 évesen egy fertőzés miatt 

kerekesszékbe került, leszázalékolták, majd megváltozott munkaképességűként próbált 

boldogulni a magyar munkaerőpiacon. 

Csilla többek között azt mesélte, hogy a Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRBSZH) 

kiajánlotta őt egy megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató céghez, ahol irodai munkát 

kapott. Itt három évet dolgozott, de ahogy lejárt a szerződése, és a cég felvette az utána járó 

http://hvg.hu/itthon/20150624_Hat_ennyit_er_az_ember


támogatásokat, elküldték. Elmondása szerint ezután már esélye sem volt, hogy bárhová is 

felvegyék, mert nem járt támogatás az alkalmazása után. 

A szabályok szerint a munkaadó a megváltozott munkaképességű álláskeresők után a 

munkabér és a szociális hozzájárulási adó legfeljebb 60 százalékának megfelelő összegű 

támogatást kaphat egy vagy két évig – a körülményektől függően. A foglalkoztató szociális 

hozzájárulási adókedvezményt is igénybe vehet annak a megváltozott munkaképességű 

személynek az esetében, aki rehabilitációs kártyával rendelkezik. A kedvezmény mértéke 

legfeljebb a minimálbér kétszeresének, azaz 210 ezer forintnak a 27 százaléka. 

 
Forrás: hvg.hu 

 

 

Mindennapi emberi ügyek 

 

A felelős foglalkoztatás volt a központi témája annak a rendezvénynek, amelyen a 

társadalmi felelősségvállalás területéről a legújabb hazai programok mutatkoztak be. A 

CSR Piac 2015 elnevezésű seregszemlén ismét kiderült: idegenkedés helyett sokkal 

előrébb visz a rugalmasság, a belső energiákat csak mozgósítani kell. 

 

A standokon bemutatott programokból igen sokszínű kép rajzolódott ki, rengeteg ötletet, 

másutt is meghonosítható gyakorlatot lehetett megismerni. Volt ezek között kerületi 

önkormányzat által támogatott, ingyenes nordic walking-oktatás a helyi lakosok egészségének 

védelme érdekében, országos nagybank által felkarolt vidéki kezdeményezés és olyan 

összefogás is, amellyel egy műszakicikk-gyártómunkatársai egy vidéki gyermekotthon 

lakóinak életét teszik szebbé. Továbbá – a teljesség igénye nélkül – tudatos energia-

felhasználásra irányuló program, fogyatékkal élők képességeinek elismertetését célzó 

tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelmi program, civil szervezeteket segítő, cégeknek és 

egyetemistáknak szervezett önkéntesség, környezetbarát termékek és szolgáltatások vásárlását 

ösztönző kezdeményezés, valamint a fiatalok felelős internethasználatát, pénzügyi 

tájékozottságát támogató program. 

 
Néhány kiállító anyaga igazi meglepetéssel szolgált. A Sopronban és térségében működő 

STKH Kft. standját például a karikatúrapályázatukra beérkezett legjobb munkák 

színesítették arról, hogyan kell jól szemetelni, s a látogatók kukákból átalakított 

ülőalkalmatosságokon pihenhették ki magukat. A harminckilenc település hulladékáról 



gondoskodó nonprofit vállalkozás most a soproni Új utca Kukafesztivállal jelentkezett. Mint 

Éder Andrea kommunikációs és ügyfélkapcsolati osztályvezető lapunk érdeklődésére 

elmondta, sokat tesznek azért, hogy minél többeket bevonjanak ebbe a környezetet tisztává 

tevő, sokszor mégis nemszeretem tevékenységbe. 

 

Ilyen a kukafesztivál, amely idén már nyolcéves volt – a kétnapos családi programon van 

kukagörgetés, szelektív válogatás, és fel lehet ülni néhány munkagépre is –, Zöld Állomás 

nevű üzletükben patikatisztasággal, környezetbarát és újrahasznosított termékekkel várják a 

soproniakat. A fiataloknak közösségi munkát és Zöld Mindentudás Egyetemet szerveznek, s 

az érdeklődőket akár kukatúrára is elviszik, hogy lássák, mi hogyan történik, majd egy 

„munkareggelin” a véleményüket is kikérik. Van saját karikatúrafigurájuk is, Zsófi néni, aki 

Gézának mindig elmagyarázza, hogyan kell jól szemetelni. Lehet, hogy óriásplakátként ilyen 

üzenetek sokkal hasznosabbak lennének?! 

A rendezvény műhelymunkája a felelős foglalkoztatás témakörére összpontosított. Mint 

elhangzott, sok a tennivaló a kisgyermekes szülők újbóli munkába állása, a távmunka 

lehetővé tétele, az önkéntesség és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása terén. 

Utóbbi témához kapcsolódott Oplaznik Gabriella, az ácsi MEMFO Kft. ügyvezetője, aki 1998 

óta foglalkoztat megváltozott munkaképességűeket. Ötven fővel, virágkötéssel, 

szőnyegszövéssel, nádtisztítással kezdték, majd egyre több lett a megbízás, ma már kétszáznál 

többen vannak. A minőségi, megbízható munka tette lehetővé, hogy a kft. egyre több 

egészséges munkavállalót is alkalmazzon, akiket saját képzési programjuk keretében 

megváltozott munkaképességű trénerek tanítanak be. Tíz éve végzik autóipari kábelek 

összeszerelését, vállalnak csomagolást és nyomdai termékek összeállítását is. Az ügyvezető 

szavai szerint nincs lehetetlen, mindent meg tudnak, mert meg akarnak oldani. E téren nagyon 

lehet a megváltozott képességű alkalmazottak kreativitására támaszkodni, mert dolgozni 

akarnak – és a példa azt mutatja, tudnak is. 

 
Forrás: nol.hu 

 

 

Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottságot hoznak létre 

 
Feladata a társadalmi integráció elősegítése 

 



Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság néven javaslattevő, véleményező, tanácsadói 

tevékenységet végző testület létrehozásáról döntött a kormány; az erről szóló határozat 

kedden jelent meg a Magyar Közlönyben.  

 
A fórum feladata a társadalmi integrációt célzó Országos Fogyatékosságügyi Program és a 

hozzákapcsolódó szakpolitikai programok végrehajtásának elősegítése; ennek részeként 

koordinálja a minisztériumok fogyatékos embereket érintő tevékenységét, valamint 

figyelemmel kíséri ezen programok és az Európai Unió fogyatékosságügyi stratégiája nemzeti 

hatáskörbe utalt feladatainak 

végrehajtását. 

 

A bizottság javaslatokat dolgoz ki az Országos Fogyatékosságügyi Programban foglaltak 

végrehajtására, továbbá a fogyatékos embereket érintő jogszabályok módosítására, 

megalkotására, illetve véleményezi az e területet érintő kormányzati intézkedések tervezetét, 

koordinálja a nemzetközi kötelezettségekből fakadó feladatok végrehajtását. 

 

A bizottság emellett véleményez az Országos Fogyatékosságügyi Program és a kapcsolódó 

szakpolitikai programok végrehajtásával kapcsolatos utólagos értékelések előkészítése során. 

 

A testületet a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által felkért állami vezető 

irányítja; tagjai az egészségügyért, a szociál- és nyugdíjpolitikáért, a társadalmi 

felzárkózásért, a családpolitikáért, a gyermek- és ifjúságpolitikáért, a kultúráért, a kormány 

általános politikája megvalósításának stratégiai irányításáért, a foglalkoztatáspolitikáért, a 

közfoglalkoztatásért, a szakképzésért és felnőttképzésért és az államháztartásért felelős 

miniszter által vezetett minisztérium egy-egy képviselője. 

 

Emellett helyet kap a bizottságban az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium 

képviseletében a  köznevelési és a felsőoktatási területet képviselő egy-egy delegáltja, 

továbbá a fogyatékos emberek társadalmi integrációjával kapcsolatos feladatok ellátásáért 

felelős miniszteri biztos. A testületnek emellett eseti tagjai is lehetnek. 

 

A bizottság tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesülnek. 

 
Forrás: magyarhirlap.hu 

 

 

A fogyatékos: szabad préda 

Időről időre szó esik a családon belüli bántalmazásról vagy a szexuális erőszakról. 

Egyetemi gólyatáborok, nőverő politikusok és bántalmazott gyerekek történetei tűnnek 

föl a sajtóban. Itt az ideje, hogy beszéljünk arról is, hogy a fogyatékos emberek minek 

vannak kitéve. Őket a kutatások szerint az átlagosnál nagyobb arányban bántalmazzák. 

 



A BBC nemrég számolt be arról, hogy az Egyesült Királyságban több ezer, eddig elhallgatott 

szexuális visszaélésre derült fény: az áldozatok minden esetben fogyatékos emberek voltak. 

Az értelmi fogyatékos, autista és mozgássérült emberek a leggyakoribb áldozatok. Felvetődik 

a kérdés: miért nem tudtunk erről eddig, és mi a helyzet Magyarországon? 

Az abúzus alapja elsősorban nem a szexuális vágy, hanem a hatalmi helyzet. Ezért azt, hogy 

ki válik szexuális erőszak áldozatává, egyáltalán nem befolyásolja, hogy az áldozat mennyire 

felel meg az aktuális szépségideálnak. Az elkövetők hatalmat akarnak gyakorolni valakin, aki 

gyengébb náluk: így aztán a fogyatékos emberek kimondottan vonzó áldozatok bántalmazó 

viszonyokban. Szexuális, de más típusú (fizikai, vagyoni, pszichés) erőszakot is sokszor 

követnek el ellenük. Ezek az esetek kevés kivétellel sohasem kerülnek napvilágra. 

A családon belül élő fogyatékos emberek helyzete több szempontból különleges. A segítő, 

szerető családi közeg minden erőt megmozgat azért, hogy a szükséges – és nehezen elérhető, 

drága, fáradságos – ellátásokat, terápiákat kiskortól megadja a fogyatékos gyereknek vagy a 

felnőtt családtagnak. Az érintettek szülei, testvérei valóban mindennapi hősök, hiszen csak 

minimális állami segítséget kapnak 24 órás munkájukhoz. Érzelmi és anyagi áldozatvállalásuk 

is rendkívüli és tiszteletre méltó (és az állam által kormányoktól függetlenül megalázó 

mértékben honorált). Más esetekben viszont épp ez az a közeg, amely ideális terepet nyújthat 

a bántalmazáshoz: az áldozatok visszaemlékezései családtagokról, családi ismerősökről és 

terapeutákról, segítőkről szólnak. „Megerőszakoltak. Bántalmaztak otthon és máshol is. 

Szexuálisan kihasználtak. Azt akarom, hogy tanítsatok meg minden gyereket arra, hogy 

mondjanak nemet. (…) Én köteles voltam megölelni azt az embert, aki egy évtizedig 

szexuálisan visszaélt velem – és nem mondhattam nemet...” – írja egy autizmussal élő áldozat. 

Az áldozatoknak már az is több erőt adna a nemet mondáshoz, ha a rendszer (a szociális 

ellátórendszer, a rendőrség, az igazságszolgáltatás) megtalálná, számon kérné és megbüntetné 

az elkövetőket. 

Magyarországon nagyon kevés ügyre derül fény. Több ezer fogyatékos áldozat élhet köztünk. 

Az értelmi fogyatékos és autista emberek körülbelül 90 százaléka családban él. Meglepő, 

hogy a fogyatékos emberek szervezeteihez szinte alig érkezik bántalmazással kapcsolatos 

segítségkérés. A szakértők szerint ennek oka az, hogy az áldozatok félnek, nem mernek 

árulkodni, nem tudják, hova fordulhatnak, nem bíznak a segítségben. Ha mégis segítséget 

kérnek közvetlen környezetükben, nem hallgatják meg őket, nem hisznek nekik, hasonlóan a 



gyermekkori abúzus áldozataihoz. Ráadásul az áldozatok fogyatékosságuk miatt sokszor azt 

sem tudják, hogy a testükkel saját maguk rendelkezhetnek, és nincs rendben, ha valaki a 

beleegyezésük nélkül fogdossa őket vagy egyébmódon visszaél kiszolgáltatottságukkal. 

Sokan még a telefont vagy az internetet sem tudják használni fogyatékosságuk, elzártságuk 

vagy anyagi helyzetük miatt. 

A fogyatékosok bentlakásos intézeteiben élők valószínűleg még gyakoribb áldozatok. Ezt az 

Egészségügyi Világszervezet legutóbbi jelentése is elismeri. Angliában három éve országos 

botrányt kavart a Winterbourne-ügy: egy bentlakásos intézetben értelmi sérült és autista 

lakókat vertek és inzultáltak a személyzet tagjai. Itthon Kiskunhalason 2010-ben derült fény 

arra, hogy pszichiátriai ápolók hónapokig éltek vissza az egyik (autizmussal élő) intézeti 

lakóval. Az őt többször megerőszakoló ápoló biztos volt benne, hogy „úgysem fognak a 

betegnek hinni”. Az állam által fenntartott, 2000 óta működő beteg- és ellátottjogi rendszer 

ugyan elvben elérhető a fogyatékosok számára is, ám mégsem hallani napvilágra került 

esetekről. 

HIRDETÉS 

A bejelentések hiánya itt is szorosan összefügg a bántalmazást lehetővé tevő helyzettel. Az 

intézetben élő fogyatékos vagy pszichiátriai betegként nyilvántartott emberek végtelenül 

kiszolgáltatottak: szinte teljesen önálló jövedelem nélkül, fizikailag is védtelenül (pl. kerekes 

székben, ágyhoz kötve, legyógyszerezve) élnek. Még jogi cselekvőképességük sem teljes: 

kevés kivétellel minden intézeti lakó gondnokság alatt él, így szinte teljesen le vannak zárva 

előtte a segélykérés (pl. panasztétel, feljelentés) útjai. Ha értelmi sérültek, akkor egyszerűen 

képzelgésnek, túlérzékenységnek tartják a panaszukat, ha pszichiátriai ellátottak, akkor 

paranoidnak vélik őket. Miközben több kutatásban is arra az eredményre jutottak, hogy a 

bántalmazások esetében a hamis vád ugyanolyan ritka (pár százalék az összes bejelentéshez 

képest), mint bármilyen más bűnügyi vád esetén. 

Másrészről a bentlakásos intézetben dolgozók ugyanúgy áldozatai az intézeti kultúrának, mint 

az ott élők. Társutasok egy embertelen, totális rendszerben. A leromlott egészségű és a 

sokéves intézeti lét miatt „hospitalizálódott” lakókkal dolgozó ápolók és szociális gondozók 

bére az elmúlt 25 év kormányainak konszenzusa alapján a megélhetésre is alig elég, a 

munkakörülmények pedig elkeserítők. A komoly fizikai és érzelmi terhet jelentő munkához 



szinte semmilyen szakmai támogatást (pl. szupervíziót) nem kapnak. Az abúzust kezelő 

protokollok bevezetésére és alkalmazására sem ereje, sem ideje nincs senkinek. 

Pedig már kevés pénzzel és erőfeszítéssel is sokat lehetne segíteni. Képzéseket, programokat 

kellene indítani szociális gondozók, segítők és terapeuták számára, hogy felismerjék a 

bántalmazás jeleit, érzékennyé váljanak a bántalmazottak hangjára. A hatóságok jobban 

tudnának segíteni, ha megtanulnák, mik a fogyatékossággal élők speciális igényei, 

tulajdonságai, mire figyeljenek, ha bejelentést kapnak. Fontos lenne az érintett fogyatékos 

személyek számára könnyen érthető anyagokat készíteni, képzéseket tartani, hogy 

megtanulhassák, mi a helyes és „nem helyes” érintés egy terápiás vagy családi viszonyban. 

Kutatásokat kellene indítani, hogy megértsük, miben más a fogyatékos embereket érő 

családon belüli bántalmazás, mint a többi. Nehezíti a cselekvést, hogy jelenleg erről nagyon 

keveset tudunk. 

Az intézetben élők abúzus elleni védelme esetében a megoldás némiképp egyszerűbb, ám 

sokkal drágább: a nagy létszámú bentlakásos intézeteket be kell zárni, és a speciális 

ellátásokat kicsi közösségben, lakásokban kell nyújtani. Az ez irányú állami program 

évtizedes késlekedés után 2012-ben elindult, és csak remélhetjük, hogy a következő években 

is folytatódni fog. 

Végül fontos lenne a fogyatékos emberek jogegyenlőségének megteremtése: a 

cselekvőképességet kizáró gondnokságot el kell törölni. Az értelmi fogyatékosság vagy az 

autizmus önmagában is elég problémát, leküzdendő hátrányt jelent, ha ezt azzal tetézzük, 

hogy az érintettet még a jog előtt sem ismerjük el egyenrangúnak, akkor csak a bántalmazás 

és kihasználás előtt nyitunk kaput. 

Forrás: nol.hu 

 

 

 

A mozgássérült férfi nem tudja megsétáltatni a kiskutyát. Végtelenül megható, ahogy a 

kutyus megoldja... 

 
Hiába, a golden retriever az egyik legokosabb kutya. Még csak most született, mégis 

csodálatosan segít gazdáján. 

 

 



Video:  https://youtu.be/5lFI7UBhbqo 

 
Forrás: kiskegyed.hu 

 

 

Ifjú jobbikosok vendégszerepeltek a Pető Intézetben 

Népdalokkal és népmesékkel szórakoztatták a Jobbik Ifjúsági Tagozat önkéntesei a 

budapesti Pető Intézet Konduktív Iskolájában a mozgássérült gyerekeket – és minderről 

büszkén számoltak be Facebook-oldalukon. Magyarországon pedig törvény tiltja ilyen 

szervezetek bárminemű jelenlétét nevelési-oktatási intézményben. Meglepő módon a 

jobbikos fiatalok jótéteményeiről az iskola vezetése tőlünk értesült. Pedig egy 

munkatársuk szervezte meg az önkéntesek műsorát, aki maga is a Jobbik IT tagja. 

Abcúg a hvg.hu-n. 

 

  

"2015. június 16-án ismét a Pető Intézetbe látogattunk, ezúttal azonban az ajándékokkal teli 

cipősdobozok helyett vidámságot igyekeztünk csempészni a gyermekek mindennapjaiba. A 

Jobbik Ifjúsági Tagozata által – az Önkéntesség Éve keretében – útjára indított, országos 

karitatív megmozdulás, a „Csalj egy mosolyt az arcokra” akció második állomásaként 

jártunk újra az intézetben" 

  

– idézzük annak a rövid képes beszámolónak az első sorait, amelyet a Jobbik Ifjúsági Tagozat 

saját Facebook-oldalán és honlapján tett közzé június 18-án. A beszámolóból kiderül, hogy a 

Jobbik IT négy tagja egy rövid műsort adott elő a mozgássérült gyerekekkel foglalkozó 

Nemzetközi Pető Intézet fenntartása alá tartozó konduktív iskola egyik csoportjának. 

Népmeséket olvastak fel, népdalokat játszottak el furulyán és hegedűn, zsonglőrködtek. A 

beszámoló szerint nagy sikert arattak a gyerekek körében. 

Minimum problémás 

A Jobbik IT Pető Intézetben tett látogatása azonban törvénysértő. Nevelési-oktatási 

intézményekben ugyanis “párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai 

célú tevékenység nem folytatható” – rendelkezik az oktatási törvény. Márpedig még a Pető 

Intézetben tanuló gyerekek szórakoztatására előadott önkéntes produkciók is kimerítik a 

politikai tevékenység fogalmát, ha azokat egyértelműen népszerűség-növelés céljából 

használja egy politikai szervezet – mondta el az Abcúgnak Mráz Attila, a TASZ Politikai 

Szabadságjogok programjának munkatársa. 

A beszámolót elküldtük a Pető Intézet Konduktív Iskola vezetőségének is, hogy 

megkérdezzük: nem tartják-e aggályosnak, hogy egy pártszervezet nyíltan büszkélkedik azzal, 

hogy az intézményükben önkénteskedtek. Ekkor kiderült, a Pető Intézetnél tőlünk hallottak 

először arról, hogy az egyik csoportjukat meglátogatták a Jobbik Ifjúsági Tagozat fiatal 

önkéntesei. 

https://youtu.be/5lFI7UBhbqo


Makk Ádám, a Pető Intézet kommunikációs igazgatója azt válaszolta, nincs tudomásuk arról, 

hogy a Jobbik IT képviseletében érkeztek volna önkéntesek valamelyik tagintézménybe. Ők 

biztosan nem adtak engedélyt erre, hiszen az intézmény eleve nem adhat színteret politikai 

szervezetek megjelenéséhez – közölte. Hozzátette: vizsgálni fogják, hogy hibázott-e valaki a 

Gyakorló Általános Iskolán belül azzal, hogy nem volt elég körültekintő az önkéntesekkel 

való kapcsolattartás során. 

 

Mivel rengeteg önkéntes – bohócdoktorok, középiskolai közösségi szolgálatot teljesítő 

fiatalok, stb. – fordul meg az intézetben, a kapcsolattartás az intézmény és a küldő 

szervezetek, intézmények vagy cégek között média megjelenések esetén nem központosított. 

Általában az adott tagintézményért felelős vezetőn fut keresztül – magyarázta Makk. 

Kettős kötődés 

Megkerestük a Jobbik Ifjúsági Tagozatot is, hogy megtudjuk,  hogyan sikerült a Pető által 

világosan kommunikált elvek ellenére bejutniuk, és megtartaniuk a szóban forgó foglalkozást. 

Csuka Zsófiához, az önkéntesek látogatását megszervező Jobbik IT-taghoz irányítottak 

minket, aki levélben válaszolt kérdéseinkre. Mint írta, maga is a Pető Intézet iskolájában 

dolgozik – abban a csoportban, ahol lezajlott az IT-sek körülbelül másfél órás előadása. 

  

"Fontosnak tartom leszögezni, hogy a műsor mögött nem volt semmilyen politikai szándék és 

az ottlétük alatt sem esett szó politikáról semmilyen formában" 

  

– hangsúlyozta levelében Csuka, aki a Jobbik IT honlapján olvasható bemutatkozása szerint 

frissen diplomázott szociálpedagógiából, egyébként pedig a szervezet Etikai Bizottságának 

tagja. “Az én élménybeszámolóim következtében lettek kíváncsiak az IT-sek a gyermekekre” 

– írta, majd hozzátette: a Pető Intézetbe az ő csoportja egyik foglalkozására jöttek el a 

szervezet tehetséges fiataljai. 

Arra a kérdésünkre, hogy kitől, milyen szervezeti szinten kapott erre engedélyt, illetve kérte-e 

a szülők hozzájárulását ahhoz, hogy gyermekük részt vehessen a foglalkozáson, nem adott 

választ levelében Csuka. Ahogy arra sem, hogy az eseményről készült képi dokumentáció 

publikálását jóváhagyta-e bárki. 

Belekényszerítve 

“Ha az intézmény nem kérte a szülők beleeegyezését abba, hogy gyermekük a foglalkozáson 

részt vegyen, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy a szülők és a gyerekek lelkiismereti 

szabadságán átgázolva politikai célra használták fel a gyerekek képmását” – hangsúlyozta 

Mráz. Szerinte a szülők, sőt az iskola pedagógusai és más dolgozói szabadságjogai is sérültek. 

Senkit nem lehet ugyanis világnézetével ellentétes politikai üzenet közvetítésére eszközként 



használni – magyarázta. De még ha szimpatizál is az adott politikai szervezettel valaki, akkor 

is joga van ennek nyilvánosságra hozatalát megtagadni – tette hozzá. 

Mráz szerint akkor is sérültek a szülők, gyermekek alapvető jogai, ha előbbiek a gyermekek 

részvételéhez hozzájárultak. “A nevelési intézménnyel szemben mindig kiszolgáltatott 

helyzetben van a szülő és a gyermek, hiszen tarthat tőle, hogy például egy ilyen kérdésben a 

hozzájárulás megtagadása következményekkel jár majd” – magyarázta. Ezt erősíti, hogy 

speciális nevelési igényű gyermekeket oktató intézményről beszélünk, amiből jellegéből 

adódóan kevés van az országban. A szülőkön tehát nagy a nyomás, hogy az intézménnyel, 

pedagógussal ne kerüljenek konfliktusba. „Éppen ezért az esetleges hozzájárulás sem 

tekinthető érvényesnek, hiszen súlyosan kiszolgáltatott helyzetben adja a szülő, ha egyáltalán 

kérték tőle” – mondta. 

Mitől lesz a furulyázás politikai tevékenység? 

Könnyű azzal érvelni, hogy amit csináltak, az puszta jótékonyság, és az egészet segítő 

szándék vezérelte, és semmilyen politikai tartalma nem volt – mondja Mráz Attila. Azonban 

az, hogy valami politikai tevékenység-e, nem csak attól függ, hogy szól-e politikáról. Attól 

lesz a furulyázás és a mesemondás vagy bármilyen önkéntesség politikai tevékenység, hogy 

az arról készült képeket, dokumentációt egy párt vagy párthoz köthető szervezet politikai 

célokra felhasználja – magyarázza. 

Úgy tűnik, esetünkben ez történt. A beszámoló és a  foglalkozásról készült képek egészen a 

hét végéig elérhetők voltak a Jobbik IT Facebook-oldalán, a szervezet honlapján, sőt, még a 

Pető Intézet iskolájának egyik Facebook-felületén is látszottak, hiszen a Jobbik IT posztjában 

helyszínként az iskolát linkelte be. 

Nem elég éberek 

A Pető Intézet Konduktív Iskolája tehát, úgy tűnik, figyelmetlenségből hagyta, hogy egy 

politikai szervezet képviseltesse magát az intézményben, sőt, visszaéljen a gyerekek 

képmásával, politikai célokra használva azokat. Pedig a köznevelési törvény az 

intézményfenntartót kötelezi arra, hogy a gyerekek (és a szülők) alapvető jogait megvédje, 

világnézeti meggyőződéseiket, s így politikai nézeteiket is tiszteletben tartsa. “Ez esetben az a 

minimum, hogy az intézmény fenntartója elnézést kér az érintett szülőktől, ha már a jogszerű 

állapotot nem lehet helyreállítani” – magyarázta a TASZ munkatársa. 

Azt viszont megtehetik az iskolák-óvodák, hogy nagyon odafigyelnek, milyen szervezeteket 

engednek be az intézménybe bármilyen önkéntes tevékenységre. Azt Mráz is elismeri, hogy 

sokszor a pedagógusok vagy akár a szülők számára nem egyértelmű, hol húzódik a 

törvényesség határa. Ez azonban nem mentesít a felelősség alól – hangsúlyozta. Mráz úgy 

látja, szükség volna a témában egy pedagógusok illetve szülők számára készült útmutató 

kidolgozására és a köznevelési intézményekben önkéntes alapon szolgáltatást kínáló 

személyek, szervezetek hátterének, céljainak sokkal alaposabb előzetes feltárása. 



Aluldiagnosztizált probléma 

Azért ennyire fontos a megelőzés – zárta a jogvédő – mert az efféle jogsérelem 

“aluldiagnosztizált probléma”. Sokszor ki sem derül a nyilvánosság számára, hiszen az 

iskolának kiszolgáltatott szülők, gyerekek egyszerűen elhallgatják panaszaikat, vagy a szülők 

nincsenek is tisztában vele, hogy jogsérelem érte őket vagy gyermeküket. A TASZ is 

foglalkozott már több hasonló esettel, sok esetben tettek a fenntartónak közérdekű bejelentést 

arról, hogy egy intézményben politikai tevékenység folyik. 

A Jobbiknak sem ez volt az első ilyen akciója. Egy hónappal ezelőtt, május végén Vona 

Gábor Jobbik-pártelnök egy ózdi óvodában tett látogatásáról írt a Népszabadság, miután Vona 

hivatalos Facebook-oldalán felfigyeltek azokra a képekre, amiken a Jobbik elnöke mesét 

olvas az ovisoknak. Csuka Zsófia leveléből is kiderül, hogy mind az ifjúsági, mind a felnőtt 

szervezetnek várhatók még látogatásai különböző szociális intézményekben – például 

iskolákban, idősek otthonában – mert, mint írta,  “2015 a Jobbik Ifjúsági Tagozat és a felnőtt 

szervezet számára is az Önkéntesség Éve”. 

Volt, nincs 

Csuka Zsófia azzal zárta levelét, hogy közölte: a beszámolót és a képeket megkeresésünket 

követően eltávolította a Facebookról és a honlapról is a Jobbik Ifjúsági Tagozat. 

  

"…a megkeresésük és a Pető Intézettel való konzultáció után leszedtünk minden képet és 

szöveget az eseménnyel kapcsolatban az internetről, de ezt nem azért tettük, mert bármi 

szégyellnivalónk lenne, hanem kifejezetten az Intézet érdekeit figyelembe véve, hogy ebből ne 

származzon semmiféle problémájuk" 

  

–  indokolta a lépést Csuka, majd hozzátette: sajnálatosnak tartja, hogy “még egy ilyen 

jócselekedetre is támadás a reakció", pedig ők inkább azt tartanák fontosnak, hogy minél 

többen végezzenek hasonló önkéntes, másnak boldogságot jelentő munkát. 

Forrás: hvg.hu 

 

 

Melyik érdekvédelmi szervezet lett a távmunka felszámolásának úttörője? Igen, 

a mozgássérülteké 

 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) a mozgássérült 

emberek legjelentősebb hazai érdekképviseleti szervezete. 160 ezer tagot képviselnek. És 

most egy forradalmi újítást is bevezettek a szövetség munktársainak: 

Mindenkinek be kell járni a munkahelyére. 

Az eddig távmunkában dolgozóknak is. 



Lehetnek néhányan, akik azt gondolják, hogy a távmunka a mozgássérült emberek 

foglalkoztatásának az egyik módja. Ezt erősíti, hogy a szövetségnek is van Távmunka 

Intézete,  sőt, mozgáskorlátozott tagjainak szívesen nyújt támogatást is a távmunkához. 

Úgy tudjuk, a MEOSZ távmunkásai között vannak kerekesszékesek, de Kovács Ágnes, a 

szövetség elnöke szerint a távmunka megszüntetésével nem olyan súlyosan mozgássérült 

embereknek kell nap mint nap bejárni dolgozni, akik erre képtelenek. Hanem olyanoknak, aki 

korábban is napi rendszerességgel bent dolgoztak a MEOSZ központjában, “ám a korábbi 

munkáltató – a folyamatosan csökkenő foglalkoztatási támogatások okozta gazdálkodási 

szükségszerűségek miatt (nem az állapotuk romlása miatt)  - átalakította a munkakörüket, és 

lehetővé tette számukra a távmunkavégzést”. 

Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke szerint a szövetség megújítása miatt van szükség a 

távmunkások berendelésére. Nemrég lett a szervezet új elnöke, a 160 ezres közösséget és a 

megválasztott tisztségviselőket jobban kiszolgáló szervezetet szeretne felépíteni. A 

távmunkásokkal viszont nehéz kapcsolatot teremteni, a közös gondolkodáshoz szükség van a 

személyes jelenlétükre. Az elnök szerint szükségtelen rossz szándékot keresni a lépés mögött. 

Arra a kérdésünkre, hogy a távmunka sok esetben éppen a mozgáskorlátozottak számára 

jelent megoldást, és elég furcsa, hogy egy érdekvédelmi szervezetnél szüntetik azt meg, a 

szövetség elnöke azt válaszolta: ők régóta azt kommunikálják, hogy nem szigetelődjön el 

otthoni munkában a mozgáskorlátozott, hanem aktív részese lehessen egy közösségnek. 

A MEOSZ egyik elnökségi tagja a Facebookon erről kialakított vitában hangsúlyozottan 

magánemberként azt írta: 

“Az hogy a MEOSZ-nál átszervezés van, szerintem nem keltett meglepetést. Hogy be kell 

járni a munkahelyre ,és méghozzá úgy, hogy minden feltétel adott, nem lehet gond! Rossz 

gyakorlat volt, hogy szinte munka nélkül kaptak egyesek fizetést! Mindenkivel szemben 

elvárás, hogy a fizetéséért dolgozzon meg!!!!! Természetesen, akire ez nem vonatkozik, ne 

vegye magára! Sok olyan ember volt a MEOSZ-ban, akinek csak az idő múlása volt a lényeg 

és kimerem mondani nem is “Tisztességtelen” bérért! A MEOSZ nem szociális intézmény, 

hanem MUNKAHELY ! Ott is és mindenkivel szemben elvárás úgy, mint minden 

munkavállalóval szemben, hogy a rábízott feladatokat a köz érdekében a legnagyobb 

tudásának megfelelően végezze el.” 

Forrás: 444.hu 

Deutsch szerint hülyeség, hogy annyi pénz jár a paralimpikonoknak, mint az 

épeknek 

Érdekes a Paralimpiai Bizottság vezetőjének szájából hallani, hogy „nem az egyenlősdi 

híve”. 

Meglepő kijelentést tett Deutsch Tamás, a Magyar Paralimpiai Bizottság átmeneti elnöke: 

szerinte nem lenne normális megközelítés, ha a parasportolók és az épek ugyanannyi pénzt 

kapnának, és ő amúgy sem „az egyenlősdi híve”. 

http://www.meosz.hu/index_04_03.php


A Magyar Narancsnak adott interjúban a fideszes EP-képviselő kijelentette: „nem felháborító, 

hanem felháborítónak beállított dolgok hangzottak el” a paralimpiai bizottság körül kialakult 

botrányban. Szerinte normális, hogy nem fizették még ki a parasportolók támogatására szánt 

Gerevich-ösztöndíjat, mert a Magyar Olimpiai Bizottság csak április-júniusban kapta meg az 

ösztöndíjhoz szükséges pénzt. 

Kijelentette: szerinte rossz megoldás, ami még Gyurcsány Ferenc sportminisztersége alatt lett 

bevezetve, hogy az ép és fogyatékkal élő sportolók ugyanannyi pénzt kapjanak az olimpiai 

érmekért, mert szerinte „az egyenjogú az nem egyenlő”. Szerinte az a normális, ha a 

paralimpikonok az ép sportolók juttatásának 70 százalékát kapják. 

Forrás: hir24.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://magyarnarancs.hu/archivum_reszletes/2015/27
http://www.meosz.hu/


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

 

-HÍREK- 

 

 

A siketvakok ne legyenek Európai láthatatlan polgárai 
 

 

A siketvakok nem lehetnek többé láthatatlan európai polgárok - hangsúlyozták az 

Európai Parlamentben rendezett európai siketvakok helyzetét tárgyaló konferencián 

szerdán Brüsszelben, ahol Kósa Ádám fideszes európai parlamenti (EP) képviselő volt a 

házigazda. 

 

Kósa Ádám EP-képviselő, aki egyben a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének 

elnöke, Davor Ivo Stier horvát és Helga Stevens belga kollégájával közösen fogadta az 

Európai Siketvak Unió horvát elnökét, valamint a magyar, a belga, a spanyol és a finn 

siketvakok egyesületeinek vezetőit.  

 

A képet a Képfeltöltés.hu tárolja.  

 

A rendezvény házigazdájaként a magyar fogyatékosságügyi érdekvédelmi vezető egyebek 

közt a siketvakok társadalmi befogadásáról beszélt. Mint mondta, ez akkor válhat valósággá, 

ha az emberek jobban megismerik őket, hiszen csak különleges kommunikációs igényeikben 

különböznek tőlünk. Hangsúlyozta a siketvakok kommunikációjának jogszabály szintű 

elismerésének fontosságát, amelyet Európában elsőként Magyarországon már meg is tettek a 

magyar jelnyelvről szóló törvény által.  

 

Az eseményen a siketvakok képviselői arról beszéltek, hogy bár az Európai Unió 2004 óta 

speciális fogyatékosságként ismeri el asiketvakságot, a legtöbb országban még mindig úgy 

kezelik, mint a siketség és vakság összességét, ezért egyes országokban nincsenek pontos 

adatok arról, hány ember is érintett. Ezt megerősítvén Gangl Tamás, a Siketvakok Országos 

Egyesületének elnöke elmondta, hogy Magyarországon a 2011-es népszámlálás adataiból 

kiderült, hogy a korábban becsültnél is több siketvak magyar állampolgár van. Helga Stevens, 

konzervatív EP-képviselő ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy a siketvakok nem lehetnek többé 

láthatatlan európai polgárok.  

 

Az eseményen felszólaltak az Európai Bizottság és az Európai Ombudsman képviselői is. 
 

forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 

 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

Budapest-Visegrád hajókirándulás 
 

A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 2015. július 11-én /szombat/ Budapest nevű 

akadály-mentesített hajóval kirándulást szervez Visegrádra. 



Részletek itt! 

Megrendezés dátuma: 2015 július 11. 

Jelentkezési határidő: 2015 június 30. 

 
Forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

-PÁLYÁZATOK- 

 

Pályázat a MEOSZ tagegyesületeiben ifjúsági csoportok, klubok számára 
 

 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége a tagegyesületeiben működő 

meglévő ifjúsági csoportjainak, klubjainak további erősítésére, új ifjú tagok bevonására, 

újabb csoportok létrehozására, az érdekvédelmi munka megismertetésére és a szabadidő 

együttes eltöltésére alkalmas színvonalas programok, rendezvények szervezésére, 

valamint az ezeken történő részvétel támogatására pályázatot ír ki. 

 

Letölthető dokumentumok: 

 pályázati felhívás 

 pályázati adatlap 

 

 

 

Jelentkezési határidő: 2015 július 26. 

 
Forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

https://www.facebook.com/MozgasserultVagyokDeTudokKommunikalni/photos/a.429411190488928.1073741828.425602667536447/952301844866524/?type=1&fref=nf
http://meosz.hu/doc/palyazatifelhivas2015.pdf
http://meosz.hu/doc/palyazatiadatlap2015.docx
http://www.meosz.hu/

