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A szemléletváltás adhat több munkát 
 

Ahhoz, hogy a munkaerőpiac nagy számban alkalmazzon fogyatékkal élőket, valamiféle 

szemléletváltásra lenne szükség. A támogatási rendszer kibővítése fontos, de nagyobb 

lendületet a cégvezetők hozzáállásának megváltozása hozna. A szándék megvan, a 

miként a gond. 
 

A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, bár érezni némi javulást az elmúlt 

években, még mindig gyerekcipőben jár Magyarországon.(Az öt évvel ezelőtti 18 százalékról 

idén már becslések szerint akár 30 százalék közelébe is emelkedhet idén a megváltozott 

munkaképességűek foglalkoztatási aránya, amiben komoly szerepe van a 

munkaerőhiánynak.) 

 

A szakértők szerint az angol rendszer igen szimpatikus megoldást kínál, ott valóban 

támogatják a nyílt munkaerő-piaci integrációt az egészségi állapot fényében. Ez azonban 

nálunk egyelőre csak vágyálom, hiszen igazán hatékonyan csak akkor valósulhatna meg, ha a 

mi társadalmunkra, a mi oktatási és egészségügyi, a mi akadálymentesítési helyzetünkre 

szabott megoldás jönne létre. De mindenekelőtt egy többeknek hozzáférhető támogatási és 

egy jól szervezett, gördülékenyen működő képzési rendszer nagyot lendítene a probléma 

megoldásán. 

 

Ma a nyereségorientált cégek nagy része, bár többféle támogatási lehetőség létezik, nem 

jogosult ezekre. Így megváltozott munkaképességű munkavállalót támogatott formában nem, 

vagy csak nehezen tud alkalmazni. 

A konkrét támogatási lehetőségek igen szűkösek, mondja Markos Ádám, a Rehabjob 

Nonprofit Kft. szakmai vezetője, aki elsőként a rehabilitációs kártyát említi. Mint mondja, ez 

valóban támogatás, hiszen a munkavállaló után megfizetendő járulékból lehet spórolni vele, 

azonban ezt a kártyát az érintett munkavállalóknak csak a töredéke kapja meg. 

 

– Mindenki más esetében a „büntetőadó” a rehabilitációs hozzájárulás befizetése alóli 

mentesülés jelent könnyebbséget, de ez ebben a tekintetben a „bot” megúszása és nem a 

„répával” való motiválás – teszi hozzá a szakember. 

 

Kontraproduktív, a hozzájárulás emelése? 

 

Ahhoz, hogy a munkaerőpiac nagy számban alkalmazzon fogyatékkal élőket, valamiféle 

szemléletváltásra lenne szükség. A támogatási rendszer kibővítése sokat segíthet ebben, ám a 

nagyobb lendületet a cégvezetők hozzáállásának megváltozása hozná. 

– Tapasztalatunk szerint még az újra megemelt összegű (bár ez csak januártól lesz hatályos) 

rehabilitációs hozzájárulás sem elég önmagában. Általában szükség van valamilyen más 

http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/nekik-aldas-a-munkaerohiany/
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/nekik-aldas-a-munkaerohiany/


indíttatásra, személyes érintettségre, CSR aktivitásra, elhivatottságra, esetleg az anyagcég 

értékrendjére és elvárásaira, ami miatt egy vállalat elkezd komolyabban foglalkozni a témával 

– mondja Markos Ádám. 

 

Úgy véli, ha tovább emelkedik például a rehabilitációs hozzájárulás, az önmagában akár 

ellenszenvet is szülhet, akár még a munkavállalók felé is és nem a valódi megoldást fogja 

jelenteni.  Talán kevésbé direkt gazdasági érvekkel, a soft területekre célzott kampányokkal 

hatásosabb változás érhető el. 

 

 
 

A képzés lenne az első 
Mindezek mellett nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a munkavállalói célcsoport képzettsége 

is problémát okoz a munkaerő piaci helyzet kapcsán. A szakember szerint, bár lassú javulás 

tapasztalható, mégis nagyon égető probléma az elhelyezkedéskor az edukáció alacsony 

szintje. 

 

– A fiatalkori integráció hiánya vagy korlátozott működőképessége miatt a célcsoport tagjai 

nehezebben jutnak diplomához, nyelvtudáshoz, nem beszélve arról, hogy nagyon felfelé 

szélesedő a korfa is a megváltozott munkaképességűek között, hangsúlyozza Markos Ádám. 

Ezek mind-mind nehezítik a fogyatékkal élők munkaerő piaci helyzetét. 

Említettük már, hogy a támogatási rendszer mellett igen fontos a cégvezető hozzáállása, 

nyitottsága is ahhoz, hogy alkalmaz-e, illetve milyen százalékban alkalmaz megváltozott 

munkaképességűeket. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a multi jellegű, nagyobb cégek 

nyitottabbak. Ennek azonban nem csupán a vállalati CSR politika az oka. 

 

– Önmagában a tény, hogy a rehabilitációs hozzájárulás megállapítása 25 fő feletti létszám 

esetén történik magában hordozza azt, hogy az ennél kisebb cégek azt szűrik le, hogy ez tőlük 

nem elvárt, így nem foglalkoznak a dologgal. Emellett sok esetben valamennyi előzetes 

ráfordítást, felkészülést igényel az integráció és erre inkább a nagyobb cégeknek van kerete. 



És természetesen újra megemlítendő, hogy sokszor az anyacég nyomása, értékrendje vagy 

etikai kódexe is sokat nyom a latban, hogy megoldást találjanak a kérdésre – adja meg a 

választ a miértekre a szakértő. 

 

Miért lassítanak? 

 

A Rehajob működése alatt már sokféle céggel találkozott, az elhivatottságból egytől egyig 

példásak voltak, ez nem kérdés, ám akik ebbe igazán sok energiát, erőforrást, figyelmet 

fektettek, azok voltak kevesebben. Tehát a szándék megvan a hazai vállalatokba arra, hogy 

fogyatékkal élőket alkalmazzanak, ám ha szembesülnek ennek mikéntjével, már többen 

lelassítanak. 

 

A visszakozás valódi oka nem a feltételrendszertől való félelem, mert ha azt valaki alaposan 

megismeri, nem megugorhatatlan akadály. Inkább az a jellemző, hogy a cégek félnek az 

ismeretlentől. Nem rendelkeznek elegendő tudással magáról a célcsoportról, az integrációról, 

a dokumentációs és jogi kötelezettségekről és természetesen ott van a tapasztalat hiánya, 

hiszen a legtöbb cég állományába tartozók soha nem dolgoztak együtt megváltozott 

munkaképességű kollégákkal. Ezek miatt a vállalatok nagy része úgy véli, hogy sok lehet a 

súrlódás. A Rehabjob erre is felkészült, a falak lebontásában különféle, úgynevezett 

tudásátadó érzékenyítő és tréningek, programok segítenek. 

 

Mit adhat cég számára egy fogyatékos ember? 

Ugyanazt, mint bármely másik munkavállaló. A fogyatékos emberek esetében a 

fogyatékosságuk csak egy tényező, egy állapot. Az ép embereknek is vannak hiányosságaik, 

ám a munkakereséskor sosem ezekre koncentrálnak, sokkal inkább az 

erősségekre.Ugyanígy a fogyatékos emberek esetében sem azt kell figyelembe venni, hogy 

mit nem tudnak, hanem azt, hogy mit tudnak, milyen területeken bizonyítják 

szakértelmüket. 
 

Ne dőljünk be az előítéleteknek! 

Manapság is sok helyen találkozhatunk téves elképzelésekkel a megváltozott 

munkaképességű személyek munkavégzésével és képességeivel kapcsolatban. A legtöbb 

előítélet nem állja meg a helyét.Megváltozott munkaképességű személyek gyakorlatilag 

bármilyen munkakörben alkalmazhatók a rokkantság és a sérülés függvényében. Hogy mire 

kell figyelni, arról itt olvashat. 
 
forrás: piacesprofit.hu 

 

 

Megfordultak a szerepek az esélyegyenlőségi napon- TV Ajka videójával 
 

Menne a kerekesszékes közlekedés és fel mernéd vállalni, hogy bizonyos tényezők 

korlátot jelentenek? Mit tennél, ha egy rosszul sikerült fejes után lebénulnál? Na és ha 

roma lennél, ezért nem kapnál munkát, vagy a saját nemedhez vonzódnál, esetleg utcára 

kerülnél? Adnának neked mások esélyt? – többek között ilyen tabukérdésekre 

kaphattak választ az Agórára látogatók, ahol a város önkormányzata és a Molnár 

Gábor Műhely Alapítvány Esélyegyenlőségi Napot szervezett, hogy közelebb hozza 

egymáshoz a sérülteket és az épeket. 
 

 

http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/miben-mas-a-fogyatekos-munkavallalo-elkotelezettsegben/
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/miben-mas-a-fogyatekos-munkavallalo-elkotelezettsegben/
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/miben-mas-a-fogyatekos-munkavallalo-elkotelezettsegben/
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/ne-doljunk-be-az-eloiteleteknek/
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/ne-doljunk-be-az-eloiteleteknek/


 
 

A dzsemborira számos bátorságpróbával készültek a szervezők, amik között bekötött szemmel 

történő tárgy- és illatfelismerés, mankós séta, kvíz, kerekesszékes akadálypálya, illetve 

integrált csocsó is szerepelt. Minden feladatot úgy találtak ki a Molnár Gábor Műhely 

Alapítvány munkatársai és gondozottjai, hogy az épek beleélhessék magukat a sérült emberek 

világába, hozzájuk hasonlóan érzékelve így a játékokat és az akadályokat. Ennek 

következtében a szerepek felcserélődtek. Az óvodások, a diákok és az utcáról érkező 

látogatók többnyire csak a sérült koordinátorokra támaszkodva tudták megoldani a 

lehetetlennek látszó kihívásokat, amik korábban fel sem tűntek számukra. 

 

Kutyás terápia, kosárfonás és véradás is várt a téren az érdeklődőkre, akik 47.000 forintos 

megélhetési alappal egy gazdálkodj okosan óriástársasban is részt vehettek. A sokszínű 

kavalkádban egészségmegőrző sarok és több helyi szervezet, mint például az Ajkai Család- és 

Gyermekjóléti Központ, a Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, 

valamint a Máltai Szeretetszolgálat sátra hívta fel a résztvevők figyelmét a sérült, 

megváltozott munkaképességű, beteg vagy éppen hátrányos helyzetű emberek problémáira. 

 

Az esélyegyenlőségi napon fellépési lehetőséget kaptak a térség művészeti csoportjai és 

zenekarai, így a jó hangulat már kora délelőttől garantált volt. A közönség a Rolling Country 

Kerekesszékes Tánccsoport műsorát, a Fláre Beás együttes ritmusait és a Hangadók koncertjét 

is élvezhette. A sérültek táncos produkciókkal is készültek. 

 

A városi Rendőrkapitányság munkatársai is közreműködtek az esélyegyenlőségi napon. 

Balesetmegelőző és közlekedésbiztonsági tudnivalókat osztottak meg az érdeklődőkkel és egy 

gokarttal, illetve kiépített ügyességi pályával készültek, amit a sérültek és a rendezvényre 

kilátogató iskolás és óvodás csoportok egyaránt kipróbálhattak. 

 

Az egész napos program jó lehetőséget kínált arra, hogy a fogyatékkal élők, a megváltozott 

munkaképességűek, a romák és a térség lakói jobban megismerjék, elfogadják egymást. Az 

esélyegyenlőség jegyében az épek és a sérültek is levetkőzhették beidegződéseiket, illetve az 



esetleges előítéleteiket, félelmeiket, hiszen a fókuszváltás segítségével egy rövid időre 

egymás helyében érezhették magukat. 

 

 
 

 

Lovas Irén, a Molnár Gábor Műhely Alapítvány vezetője a nap folyamán többször 

hangsúlyozta a vele beszélgetőknek, hogy nem mindenkinek adatik meg szerencse az élettől, 

pontosan ezért a társadalom, azaz mi vagyunk felelősek a sérült, hátrányos helyzetű emberek 

boldogulásáért, célba éréséért. Azt is kiemelte, hogy ha valaki őszintén mer kérdezni a 

sérültektől, az már tett azért, hogy a falak leomolhassanak, hiszen nyitottsággal lehet csak 

változásokat elérni. Aki azt hiszi, hogy a bevezetőben említett kérdések mással 

megtörténhetnek, de vele nem, az még nem áll készen az együttműködésre. 

 

videó: https://youtu.be/2vN0fpREXmI 

 
forrás: ajkaiszo.hu 

 

 

 

 

Kézimunkáikat mutatták meg a fogyatékkal élők 
 

Papírdíszítésű dobozkák, kötött kesztyűk, festmények, origamik, karkötők, csipkék, 

sálak és még sok más kézműves munka került ki a Hargita megyei fogyatékkal élők keze 

alól. Ezeket hétfőn mutatták be a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban. 
 

A Hargita Megyei Mozgássérültek Szervezete Elérhető esélyek korlátok nélkül című projektje 

részeként állították ki a fogyatékkal élő személyek alkotásait, kézműves termékeit 

Csíkszeredában. 

https://youtu.be/2vN0fpREXmI


 
„A projekt célja, hogy a fogyatékos személyeket megpróbálja »kihozni a világba«, sokan, 

akik most kiállítottak, csak otthon élik az életüket. Reméljük, hogy ezzel a projekttel 

megmutathatták, hogy értékesek a társadalomnak, azzal, amit csinálnak, értéket teremtenek” – 

fejtette ki a projekt lényegét Józsa Csaba. A Hargita Megyei Mozgássérültek Szervezetének 

alelnöke ugyanakkor kérdésünkre válaszolva tudatta, amennyiben valaki vásárolni szeretne 

tőlük, felveheti a kapcsolatot az alkotókkal a mozgássérültek egyesületén keresztül, vagy 

közvetve is, amint feltöltik a honlapjukra az elérhetőségeiket. 

 

 
 

A rendezvényre egyébként 26 fogyatékkal élő és kísérőik érkeztek Hargita megye több 

településéről. A kiállítást megismétlik az elkövetkezőkben Gyergyószentmiklóson és 

Székelyudvarhelyen is. 

 
forrás: szekelyhon.ro 



Kevéssé figyelnek a mozgássérültekre a turizmusban a mozgáskorlátozottak 

egyesülete szerint 
 

Kevéssé figyelnek a mozgássérült emberek szempontjaira a turizmusban, a 

szolgáltatások jelentős része még mindig nem akadálymentes - hívta fel a figyelmet a 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) és a Magyar 

Utazási Irodák Szövetsége keddi, MTI-hez eljuttatott közös közleményében. 

 

Kifejtették, a turizmus szeptember 27-i világnapja alkalmából - amelynek idei témája az 

akadálymentes turizmus - ki kell mondani: Magyarország még messze van attól, hogy a 

mozgáskorlátozott emberek ugyanúgy üdülhessenek, szabadidős és kulturális programokon 

vehessenek részt, mint bárki más. 

 

A két szervezet szerint kiemelten figyelni kell a mozgássérült, köztük a súlyosan 

mozgássérült, jellemzően kerekesszéket használó emberek szempontjaira, amihez 

elengedhetetlen az érintettek és a turizmus szereplői közötti együttműködés. A két szövetség 

közösen is felhívja a turisztikai szakmában dolgozók és a döntéshozók figyelmét arra, hogy a 

speciális igények kiszolgálása, a turisztikai szolgáltatások akadálymentessé tétele közös 

érdek. 

 

Kiemelik: a kormány új turisztikai stratégián és törvényen dolgozik, a MEOSZ a nyáron 

elküldte javaslatait a turizmusért felelős kormánybiztosnak, amire választ várnak. 

 

Alapvető gond a MEOSZ szerint, hogy még mindig nem egyértelmű, mit tekintünk 

akadálymentesnek. A szállodáknál például több, tipikus hibával találkozni: túl meredek 

rámpák, nem megfelelő méretű, kialakítású szobák, mosdók, hiányzó kapaszkodók, nem 

működő korlátliftek. A megfelelő akadálymentességhez egységes szempontokra és 

ellenőrzésre van szükség, de elengedhetetlen az érintettek, a rehabilitációs szakmérnökök 

bevonása is - írták. 

 

A megoldásra váró problémák közé sorolták a közösségi közlekedés akadálymentesítésre 

mellett, hogy lehetőséget kell teremteni emelővel ellátott, átalakított gépjárművek bérlésére, 

vagy a fürdőkben speciális beemelő szerkezetekre, személyi segítésre van szükség. 

(MTI) 

 

forrás: webradio.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mikor lesz a turizmus valóban mindenkié? 
 

Az akadálymentes utazást népszerűsíti az idén a turizmus világnapja, volna még mit 

tenni az érintettek szerint. 
 

Az akadálymentes utazást népszerűsíti az idén az ENSZ Turisztikai Világszervezetének 

(UNWTO) felhívása, amelyhez csatlakozva Magyarországon hatodik alkalommal ünneplik 

meg a turizmus világnapját szeptember 27-én, a Magyar Turisztikai Ügynökség közleménye 

szerint országszerte ingyenes programokkal várják az érdeklődőket. A turizmus és az utazás 

népszerűsítésén túl a világszervezet minden évben egy fő téma köré csoportosítja programjait, 

amely az idén a turizmus mindenkié (Tourism for All - Promoting Universal Accessibility). 

Az ENSZ Turisztikai Világszervezete arra hívja fel a figyelmet, hogy mindenkinek joga van 

megtapasztalni a világ sokszínűségét és szépségét, ezért a világnap az idén az 

akadálymentesség fontosságát emeli ki. 

 

Hagyományteremtő szándékkal turisztikai nyílt napot szervez a Budapesti Fesztivál- és 

Turisztikai Központ (BFTK) a világnapon, amelyhez összesen 20 programmal csatlakoztak a 

budapesti turisztikai szolgáltatók. A programok nagy része ingyenes, azonban előzetes 

regisztrációhoz kötött, jelentkezni a https://budapestinfo.hu/hu/turizmus-vilagnapja-2016 

oldalon lehet. 

 

Kormányzati stratégia is kellene 

 

Magyarországon még messze vagyunk attól, hogy a mozgáskorlátozott emberek ugyanúgy 

üdülhessenek, szabadidős és kulturális programokon vehessenek részt, mint bárki más. Bár 

vannak pozitív változások, a turisztikai szolgáltatások jelentős része még mindig nem 

akadálymentes. A szolgáltatók ritkán gondolnak a mozgássérült vendégekre, miközben 

kiaknázatlan piaci lehetőséget jelentenek a számukra, és szükség van egy erre vonatkozó 

kormányzati stratégiára is - szögezte le a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 

Szövetsége világnapi közleménye. 

 

Mint ismeretes, a kormány új turisztikai stratégián és törvényen dolgozik. A MEOSZ a nyáron 

meg is küldte vonatkozó javaslatait a turizmusért felelős kormánybiztosnak, hangsúlyozva: 

kiemelten figyelni kell a mozgássérült, köztük a súlyosan mozgássérült, jellemzően 

kerekesszéket használó emberek szempontjaira. Alapvető gond, hogy még mindig nem 

egyértelmű, mit tekintünk akadálymentesnek. A szállodáknál például több, tipikus hibával 

találkozni: túl meredek rámpák, nem megfelelő méretű, kialakítású szobák, mosdók, hiányzó 

kapaszkodók, nem működő korlátliftek stb. A megfelelő akadálymentességhez egységes 

szempontokra és ellenőrzésre van szükség, de elengedhetetlen az érintettek, a rehabilitációs 

szakmérnökök bevonása is. 

 

Emellett számos probléma vár megoldásra. Meg kell oldani a közösségi közlekedés 

akadálymentesítését, lehetőséget kell teremteni emelővel ellátott, átalakított gépjárművek 

bérlésére, segédeszközök, sportolást, strandolást segítő, speciális eszközök kölcsönzésére (pl. 

speciális, vízbe-, homokba vihető kerekesszék, sportszék stb.). A fürdőkben speciális beemelő 

szerkezetekre, személyi segítésre van szükség. 

 

A fogyatékossággal élő gyermekeket be kell vonni a szociális üdültetési rendszerbe, 

családjaiknak ugyanis alig van lehetősége kiszakadni a hétköznapokból. 



Naprakész információk is kellenek a mindenki által hozzáférhető szolgáltatásokról, és 

ösztönözni kell a szolgáltatókat, hogy nyissanak a mozgáskorlátozott emberek felé. Az 

akadálymentes környezet és szolgáltatás kialakítása megtérülő befektetés, ráadásul 

mindenkinek kényelmesebb, megkönnyíti az idősek, a kisgyermekes családok életét is. 

 

Mindehhez elengedhetetlen az érintettek és a turizmus szereplői közötti együttműködés. A 

MEOSZ ezért a jövőben a Magyar Utazási Irodák Szövetségével közösen is szeretné felhívni 

a turisztikai szakmában dolgozók és a döntéshozók figyelmét arra, hogy a speciális igények 

kiszolgálása, a turisztikai szolgáltatások akadálymentessé tétele közös érdek. A két szövetség 

együttműködésének az is célja, hogy az utazási irodák megismerjék azokat a sajátosságokat, 

amelyek a mozgáskorlátozott emberek utaztatása során felmerülnek - áll a közleményben. 

 
forrás: weborvos.hu 

 

 

Közösségi tervezéssel újult meg a fővárosi Ferenc tér 
 

Szeptember 23-án a ferencvárosiak, főként a környékbeliek nagy örömére átadták a 

felújított, korszerűsített Ferenc teret. A tér széleskörű lakossági igényfelmérést 

követően, közösségi tervezéssel valósult meg. A szakmai háttér biztosítására Ferencváros 

Önkormányzata szerződést kötött a Budapesti Műszaki Egyetem Építőművészeti 

Doktori Iskolájával az ötletpályázat lebonyolítására, a koncepciótervek kidolgozására. 

 

A megnyitón Bácskai János polgármester felidézte, hogy a Ferenc tér megújítása a 

balesetveszély elhárítása miatt vált szükségessé, a veszélyes és működésképtelen vízjátékok 

elbontása, valamint a játszótér korszerűsítése és bővítése volt a legfoontosabb feladat.  

 

A tervezésbe bevonták a lakóközösséget is, így több száz aktív polgár vett részt az ötletelésbe, 

amelyekből a Budapesti Műszaki Egyetem  doktorandusz hallgatói készítettek öt különböző 

tervet - ismertette a városvezető. Kiemelte a ferenc tér rendjére parkőr fog vigyázni, és 

egyben felkétre a parkot használókat is arra, hogy vigyázzanak és óvják meg a tér épségét és 

rendjét. A ferencvárosi lakóközösség tervezése révén sikerült megújítani, egy gyönyörű 

mediterrán területté varázsolni a teret – mondta el Bácskai János. 

 

„Az itt élők kívánsága szerint több parkolót, futópályát, új vízjátékot, korcsoportok szerinti 

játékokat építtettünk. Mától igazi közösségi élményekkel és gazdag programokkal várunk 

minden korosztályt!” 

 

Az átadás alkalmából kiadott közleményből kiderül, hogy a Ferenc tér felújításának 

programtervét a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság hagyta 

jóvá. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását illetve a projektmenedzsmenti feladatokat a FEV 

IX. Zrt látta el. A finanszírozást Ferencváros Önkormányzata biztosította. A megvalósítás 

során a meglévő térelemek újrahasznosítását is kiemelt szempontként vették figyelembe, 

ennek megfelelően például a térkövek elbontásukat követően az új sétautak burkolataként 

kerültek felhasználásra. 

 

A kiviteli terv legfontosabb elemei: a zöldfelületek megnövelése; megnövelt alapterületű, 

elkerített játszótér építése; futópálya kialakítása rekortán burkolattal; új rendezvénytér 

megvalósítása; új vízjáték, valamint kerékpártárolók építése. 



A felújítás során a kiszáradt vagy életveszélyessé vált fákat kivágták, helyükre 21 db. új 

fát ültettek. 

 

A megnövelt zöldfelületen több ezer új cserjét, évelőt és díszfüvet telepítettek. Különös 

figyelmet fordítottak az aknafedő lapok biztonságos és esztétikus beborítására. Javult a 

közvilágítás, a térfigyelő rendszer, megújult a WC Pavilon. 

 

A játszóteret esésvédő öntött gumival burkolták. A több korosztályt is kiszolgáló tér egyik 

különleges eleme az országban még ritkaságnak számító, Pillangó névre keresztelt libikóka, 

melyet súlyosan mozgássérült és halmozottan sérült gyerekek is tudnak használni. 

 

A Ferenc téri Piknik névre keresztelt átadót az Ádám Jenő Zeneiskola tanárai nyitották TÉR- 

zenéjükkel, majd az ünnepélyes átadás, polgármesteri köszöntő és közös faültetés után 

sportvetélkedők, gyerekszínház és az FT Trió zenés-táncos mulatsága következett.  

 

Mindemellett süti versennyel, arcfestéssel és lufi hajtogatással szórakoztatták az összegyűlt 

családokat. A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 

munkatársainak jóvoltából pedig ingyenes egészségügyi szűréseken és tanácsadásokon 

vehettek részt a lakók. 

 
forrás: orientpress.hu 

 

 

 

III. MEF konferencia - Megváltozott munkaképességű és fogyatékos 

munkavállalók toborzása és kiválasztása 
 

Magyarország első, 2010-ben alakult, munkaadókat tömörítő önszabályozó 

esélyegyenlőségi szakmai és érdekvédelmi szervezeteként, a Munkáltatók 

Esélyegyenlőségi Fóruma (MEF) fontosnak tartja a megváltozott munkaképességű és 

fogyatékos emberek nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatását. 
 

A MEF 2016. október 26-án, szerdán szakmai konferenciát tart ebben a témában, 

különös tekintettel a toborzás és a kiválasztás kihívásaira. A konferencia délelőtti 

részében a témával kapcsolatban megszólalnak a munkáltatók, a munkavállalók, a 

szolgáltató szervezetek, a kormányzat, és a munkaerő közvetítők képviselői. A délutáni 

részben nagy létszámú munkáltatók jó gyakorlatairól beszélgetünk. 
 
forrás: hrportal.hu 

 

 

 

8 órában dolgozom, félek hogy elveszik a rokkantellátásomat 

 
Le vagyok százalékolva 40 százalékra. Azt szeretném megkérdezni, hogy mennyit 

dolgozhatok, hány órában dolgozhatok. Most kell mennem felülvizsgálatra, 6 éve vagyok 

leszázalékolva. Most dolgozok 8 órában, félek hogy elveszik tőlem az ellátásomat. Sajnos 

kevesebb órában nem tudtam dolgozni, nem vettek fel. Nagyon kevés a rokkant bérem, 

így kell hogy dolgozzak hogy megéljek. 

 



A jelenleg hatályos (2016. május 1-től érvényben levő) jogszabályok lehetővé teszik Ön 

számára a 8 órás munkavégzést. Amennyiben Ön és munkáltatója is úgy ítéli meg, hogy 

alkalmas a teljes munkaidős foglalkoztatásra, ennek semmi jogi akadálya nincsen. 

 

Csak arra kell ügyelni, hogy az ellátás melletti bruttó kereset összege három egymást követő 

hónap mindegyikében ne legyen magasabb, mint a mindenkori minimálbér másfélszerese 

(idén havi bruttó 166.500 forint).  

 

Ha a jövedelem három egymást követő hónap mindegyikében túllépné a korlátot, akkor az 

ellátást megszüntetik (és rehabilitációs ellátás esetén - a korábbiakkal ellentétben - NEM 

szüneteltetik). 

 
forrás: hrportal.hu 

 

 

 

A fogyatékkal élők segítséget kérhetnek a szavazáshoz 
 

A 2013-ban elfogadott választási eljárásról szóló törvény alapelvei között új elemként 

jelent meg a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának segítése: a 

szavazáshoz például Braille-szavazósablont vagy mozgóurnát igényelhetnek. 

 

A fogyatékossággal élő választópolgár többféle segítséget is kérhet választójogának 

gyakorlásához: kérhette például, hogy a szavazásról szóló értesítőt Braille-írással kaphassa 

meg, vagy könnyített formában megírt tájékoztató anyagot kérhetett. 

Jelezhette, ha Braille-írással ellátott szavazósablont igényel a szavazóhelyiségben vagy a 

mozgóurnás szavazásnál, és igényelhette azt is, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben 

voksolhasson. 

 

A szavazósablon olyan műanyagból, illetve kartonból készített tasak, amely a szavazólap 

szövegét tartalmazza, és azokon a helyeken, ahol a szavazólapon a szavazásra szolgáló körök 

vannak, a sablon ki van vágva. A szavazólapot a szavazatszámláló bizottság becsúsztatja a 

sablonba, a látássérült választópolgár pedig a fülkében kitapogatja a sablon szövegét, és – az 

általa választott jelölt neve melletti kivágáson keresztül – a szavazólapon berajzolja az X-et, 

kiveszi a szavazólapot a sablonból és az urnába dobja. 

 

Amíg nem sikerül az összes szavazóhelyiséget akadálymentessé tenni, a választópolgárnak 

előre jeleznie kell, ha akadálymentesített szavazóhelyiségben szeretne szavazni. 

A törvény szerint minden településen minden választókerületben legalább egy 

szavazóhelyiséget akadálymentesíteni kell, országszerte 6548 akadálymentes szavazókör van. 

 

Azt a választópolgárt, aki kérte, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, és 

akinek a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, a helyi választási iroda 

a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos településen és választókerületben lévő, 

akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át. 

 
forrás: hirado.hu 

 

 

 

 



 

Vágja zsebre a könyvtárat! Ígéretes magyar vállalkozások 
 

 

A startup világ azért is kiemelten fontos, mert fejlesztéseik sokszor olyan dolgokat 

segítenek mint az esélyegyenlőség, a társdalami igazságosság, a fenntartható fejlődés. Az 

öt jelenleg legígéretesebb magyar startup között van olyan, amelyik a kerekesszékesek és 

a babakocsival közlekedők életét könnyítené meg, a vakoknak fejleszt okosszemüveget 

és van, amelyik az olvasást és az irodalmat népszerűsíti úgy, hogy közben a zsebünkben 

hordhatunk egy egész könyvtárat. 
 

A HVG szeptember 8-i számában foglalkozott a startupfinanszírozással és a magyarországi 

startup-ok helyzetével. Az elmúlt időben számos nagyreményű mikrovállalkozás indult igazán 

remek ötletekkel. Íme a mostani nagy remények 

 

Bookr Kids 

A mesekönyvek forradalmasítója másfél éve indult: az applikáción keresztül ingyen vagy 

minimális előfizetési díjért egész könyvesboltnyi mese- és gyermekirodalom érhető el. 

 

 Aero Glass 

A földi tesztelése folyik jelenleg az okoszemüvegre fejlesztett alkalmazásnak, mely a pilóták 

navigációját segíti. A projekt 1,1 millió eurós finanszírozást nyert a Horizon 2020 uniós 

innovációs alaptól. 

 

Route4u 

A tavaly ősszel debütált mobilapplikáció lényege, hogy színkódokkal jelzi, hol találhatnak 

akadálymentes helyeket a felhasználók – elsősorban kerekesszékkel közlekedő, de sokat 

segíthet a babakocsisoknak is. Pár hete aaz Aquincum inkibátor 200 ezer eurót fektetett az 

ötletbe. 

 

Enbrite.Ly 

A kamu kattintások kiszűrésére szakosodott startupalapítói, az online hirdetési piacot 

szeretnék megtisztítani. Két éve 15 millió forintot zsebeltek be egy nemzetközi díjjal, majd 

225 millió forint befektetést is kaptak. 

EVA 

Az Extended Visual Assistant csapata nyerte júnisuban az UberPITCH nevű startupversenyt. 

Mobiltelefonhoz csatlakoztatható okosszemüvegük a vakok és gyengénlátók részére készül. A 

prototípus most készül. 

 
forrás: hvg.hu 

 

 

 

Hamarosan ismét lesz Kerületi Kaptató - kerekesszékes futam is lesz! 
 

 

Október 9-én rendezik meg kerületünk futóversenyét, a Kerületi Kaptatót 

aMillenárison. 

Nevezési díj nincs, de már csak helyszíni nevezés lehetséges. 

 

Lesz kerekesszékes futam is, és több korcsoportot is indítanak. 

Kerekesszékes futam (1000 méter) 

http://hvg.hu/enesacegem/20160607_Bookr_kids_mesekonyvtar_startup_verseny
http://2.kerulet.ittlakunk.hu/holmi/kultura-szorakozas/millenaris


Rajt: 9.00 óra 

Útvonal: 

Millenáris–Kis Rókus utca–Fény utca–Lövőház utca–Millenáris 

VI. korcsoport: 1999-1998-ban születettek (2200 méter) 
Rajt: fiúk 9.15-kor, lányok 9.25-kor 

Millenáris–Kis Rókus utca–Keleti Károly utca–Tizedes utca–Kis Rókus utca–Kitaibel Pál 

utca–Bimbó út–Ribáry utca–Marczibányi tér–Lövőház utca–Millenáris 

V. korcsoport: 2001-2000-ben születettek (2200 méter) 
Rajt: fiúk 9.35-kor, lányok 9.45-kor 

Útvonal: 

Millenáris–Kis Rókus utca–Keleti Károly utca–Tizedes utca–Kis Rókus utca–Kitaibel Pál 

utca–Bimbó út–Ribáry utca–Marczibányi tér–Lövőház utca–Millenáris 

IV. korcsoport: 2003-2002-ben születettek (1800 méter) 
Rajt: fiúk 10.10-kor, lányok 10.20-kor 

Útvonal: 

Millenáris–Kis Rókus utca–Tizedes utca–Keleti Károly utca–Kitaibel Pál utca–Bimbó út– 

Ribáry utca–Marczibányi tér–Lövőház utca–Millenáris 

III. korcsoport: 2005-2004-ben születettek (1800 méter) 
Rajt: fiúk 10.40-kor, lányok 10.50-kor 

Útvonal: 

Millenáris–Kis Rókus utca–Tizedes utca–Keleti Károly utca–Kitaibel Pál utca–Bimbó út–

Ribáry utca Marczibányi tér–Lövőház utca–Millenáris 

II. korcsoport: 2007-2006-ban születettek (1300 méter) 
Rajt: fiúk 11.10-kor, lányok 11.20-kor 

Útvonal: 

Millenáris–Kis Rókus utca–Kitaibel Pál utca–Keleti Károly utca–Marczibányi tér–Lövőház 

utca–Millenáris 

I. korcsoport: 2008-ban vagy később születettek (1300 méter) 
Rajt: fiúk 11.40-kor, lányok 11.50-kor 

Útvonal: 

Millenáris–Kis Rókus utca–Kitaibel Pál utca–Keleti Károly utca–Marczibányi tér–Lövőház 

utca–Millenáris 

1956-os emlékfutam és gyaloglás: 1956 méter a Széna tér körül. 
Rajt: 12.15-kor 

Útvonal: 

Millenáris Park - Kis Rókus u. – Margit krt. - Lövőház u. - Millenáris Park 

Eredményhirdetés 
  V-VI. korcsoport: 9.50-kor 

  IV. korcsoport: 10.25-kor 

  III. korcsoport: 10.55-kor 

  II. korcsoport: 11.25-kor 

  I. korcsoport: 12.05-kor 

  

A további részletekről ezen a linken olvashattok. 
 

forrás: 2.ker.ittlakunk.hu 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.masodikkerulet.hu/gyorsmenu/keruleti_kaptato_2016
http://www.meosz.hu/


 

 

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

 

-HÍREK- 

 

BÁCSKAI HÍREK 
 

A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete tájékoztatója 

 

A MÓRAHALMI ERZSÉBET GYÓGYFÜRDŐBEN  

- érvényes egyesületi tagkönyv felmutatása mellett – 10 alkalomra szóló kedvezményes bérlet 

váltható 8.500.- forintért, melyet hat hónap alatt lehet felhasználni egyéni odautazással.  

 

GYÓGYMASSZÍROZÁS  

Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy a gyógy-masszírozás folyamatosan igénybe vehető. Időpont 

egyeztetés személyesen a Csorba-házban, vagy a 06-20/405-1876 telefonszámon lehetséges.  

 

TÁMOGATÁSOK  

Az adott feltételek fennállása esetén a következő támogatások ügyintézésében tudunk 

tagtársaink segítségére lenni:  

- Fogyatékossági támogatási kérelem  

- Parkoló kártya igénylése  

- Lakás-akadálymentesítési támogatás  

- Gépjármű-szerzési és átalakítási támogatás  

- Méltányossági nyugdíjemelési kérelmek  

- Gyógyszer és segédeszköz támogatási kérelmek  

- Gyógyászati segédeszközök igénylése  

- Szociális üdülési támogatás  

 

SZOLGÁLTATÁSAINK  

támogatások ügyintézése ▪ sorstársi és tapasztalati tanácsadás ▪ klubfoglalkozások tájékoztató 

előadások ▪ esélyórák ▪ egészségügyi szűrővizsgálatok ▪ gyógytorna ▪ gyógy-masszírozás ▪ 

gyógy-üdültetés ▪ szobai kerékpár és gyógyászati segédeszközök kölcsönzése, beszerzése ▪ 

rendezvények, kirándulások és kedvezményes szolgáltatások szervezése ▪ lakossági 

pályázatok elkészítése ▪ ingyenes Internetes szolgáltatások  

 

TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS-AKADÁLYMENTESÍTÉSI TÁMOGATÁSRÓL  

2016. január 1-től a következő módosításokról döntött a Kormány:  

A súlyosan mozgáskorlátozott személyek 10 évenként igényelhetik a Lakás-

akadálymentesítési támogatást, melynek megemelt összege 300 ezer Ft.  

Egészségügyi feltételek:  

- Közlekedőképesség súlyos akadályozottsága minősítés megléte, vagy  

- Fogyatékossági támogatás szakvéleménye mozgásszervi okból  

További információért az érdeklődők keressék fel egyesületi irodánkat.  

 

ELÉRHETŐSÉGEINK  

6449 Mélykút, Petőfi tér 17.  

Ügyfélfogadás: szerdán 14–17 és csütörtökön 9-12 óráig  



Telefon: 77/460-010  

Mobil: 06-30/983-6384 (Szabó József)  

E-mail: szabojpal50@gmail.com  

Mobil: 06-70/387-0512 (Rasztik Tibor)  

E-mail: mkmelykut@gmail.com  

Honlap: www.mmemelykut.hu, www.facebook.com/mmemelykut  

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete 
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Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

