
                            SAJTÓFIGYELÉS 

 

A Magyar médiában a mozgáskorlátozottakról közölt információk tallózása 
 

                                                            MÉDIA HÍREK 

 

 

 
 

Több megváltozott munkaképességű talál munkát 
 

 

A rehabilitációs kártya kiterjesztése, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását 

elősegítő új munkaerőpiaci programok, illetve a rehabilitációs hozzájárulás 19 

százalékos megemelése az idei évben tovább javította a megváltozott munkaképességűek 

elhelyezkedési lehetőségeit. A Trenkwalder becslése szerint mára az érintett kör 

foglalkoztatási rátája elérte a 34 százalékot. 

 

A rehabilitációs kártya a minimálbér kétszereséig terjedő munkabér esetén teljes egészében 

mentesíti a munkáltatót az alkalmazott után fizetendő, jelenleg 22 százalékos szociális 

hozzájárulási adó megfizetésétől. Idén januártól jelentősen (180 ezerről több mint 350 ezerre) 

bővült a kártyára jogosultak köre azzal, hogy immár a rehabilitációra nem javasoltak is 

jogosulttá váltak a rehabilitációs kártya kedvezményeire. 

 

További komoly ösztönzést jelent 2017-ben két meghirdetett uniós támogatású program az 

EFOP és a VEKOP keretében. A foglalkoztatási rehabilitációs célú komplex munkaerőpiaci 

programok keretében a tervek szerint összesen újabb 7500 fő elhelyezkedését célozzák meg, 

ebből 5000 főt a nyílt munkaerőpiacon kívánnak elhelyezni. A programokon belül a 

legkeresettebb támogatási forma a bérköltség-támogatás: ennek keretében a támogatási 

időtartam első felében akár 100 százalékos is lehet a támogatás mértéke, míg a második 

szakaszban ennek 70 százaléka pályázható meg. 

 

 

A munkáltatók számára a legnagyobb anyagi ösztönzést kétségtelenül a rehabilitációs 

hozzájárulás jelenti. Amennyiben egy 25 fősnél nagyobb létszámmal működő társaság a teljes 

munkaerő-állományának legalább 5 százalékát megváltozott munkaképességű 

munkatársakkal tölti fel, nem kell befizetnie a hiányzó létszám után munkavállalónként 

fizetendő éves rehabilitációs hozzájárulást. Ennek éves összege a korábbi években 964 500 

forint volt, azonban 2017-ben 19 százalékkal, 1 147 500 forintra emelkedett, és mivel a 

mértékét a mostantól a minimálbér értékéhez kötötték, a következő években várhatóan 

jelentősen tovább nő majd az összeg. 

Míg 2015-ben közel 69 ezer hiányzó fő után fizették meg a rehabilitációs hozzájárulást, addig 

tavaly ez a szám 73 ezerre emelkedett. Ennek azonban korántsem az az oka, hogy kevesebb 

megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztatnak a nyílt munkaerőpiacon, hanem az, 

hogy a foglalkoztatási ráta gyors, több mint két százalékpontos növekedését a piac nem volt 

képes az állományi létszámhoz igazodva további egészségkárosodott munkatársak 

alkalmazásával követni. 

Immár több mint egy éve eltörölték a rehabilitációs ellátottak foglalkoztatásánál az eddigi heti 

20 órás időkorlátot: ezentúl a jelenleg hatályos havi 191.250 forintos kereseti korlátig akár 



teljes munkaidőben is dolgozhatnak. A Trenkwalder tapasztalatai szerint az érintett 

alkalmazottak körülbelül 40 százaléka élt is ezzel a lehetőséggel. 

Az ellátással rendelkező megváltozott munkaképességűek száma ma Magyarországon 

meghaladja a 437 ezer főt. Foglalkoztatottságuk aránya a tavalyi 31 százalékról – részben a 

fenti ösztönzők hatására – becslések szerint mára elérte a 34 százalékot. (Összehasonlításul az 

Európai Unió átlaga körülbelül 50 százalék) Ezen belül a rehabilitációs ellátásban részesülők 

több mint fele áll munkaviszonyban, míg a rokkantsági ellátottak körében ez az arány csak 

kevéssel haladja meg a 20 százalékot. 

 
forrás: https://ado.hu/rovatok/munkaugyek/tobb-megvaltozott-munkakepessegu-talal-munkat 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatási támogatást kaphatnak nonprofitok, szociális 

szövetkezetek 
 

A kormány a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP) 6 

milliárd forint keretből ösztönzi a társadalmi célú vállalkozásoknál megvalósuló 

foglalkoztatást a felzárkózó régiókban – mondta Simon Attila István, a 

Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkára 

kedden, sajtótájékoztatón, Budapesten. 

Hozzátette, a 2018 szeptemberéig tartó kétlépcsős programban először a társadalmi célú 

vállalkozásnak minősítést kell szereznie az üzletileg fenntartható elképzelésére, majd a 

tanúsított ötlettel pályázhat konkrét támogatásra 6,5 millió és 250 millió forint közötti 

összegre. 

A társadalmi célú vállalkozások ösztönzése pályázati felhívás tavaly júniusban jelent meg, 

pályázatot olyan társadalmi vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok, szociális 

szövetkezetek, alapítványok és egyesületek nyújthatnak be, amelyek minősített társadalmi 

hasznossággal, megfelelő üzleti tervvel rendelkeznek. 

A sajtótájékoztatón a helyettes államtitkár ismertette, hogy eddig 133 társadalmi célú 

vállalkozás szerzett minősítését, közülük 80 már támogatási igényt is beadott, és további 

vállalkozások vették fel a kapcsolatot a minősítő szervezettel. 

Kiemelte, a programban az újonnan foglalkoztatottak legalább felének hátrányos helyzetű 

vagy megváltozott munkaképességű munkavállalónak kell lennie. A program keretében 

lehetőség van a társadalmi vállalkozás termékeinek, szolgáltatásainak fejlesztésére. 

Az NGM helyettes államtitkára emlékeztetett arra, hogy márciusban 15 milliárd forint keret 

nyílt meg visszatérítendő támogatásra ugyancsak a társadalmi célú vállalkozásoknál 

megvalósuló foglalkoztatás ösztönzésére. 

A sajtótájékoztatón Győri-Dani Lajos, a Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke 

elmondta, hogy a Heves megyei tarnabodi elektronikushulladék-bontó üzemüket szeretnék 

bővíteni, fejleszteni. A szükséges minősítést már megkapták, és 17 millió forint támogatásra 

pályáznak. 



Az ügyvezető alelnök elmondta, a bontóba kerülő eszközök egy részét még érdemes javítani, 

majd újra forgalmazni. A megsemmisített alkatrészekből pedig ékszereket, ruházati 

kiegészítőket készítenek, és ezek iránt van piaci kereslet. 

forrás: http://adozona.hu/altalanos/Foglalkoztatasi_tamogatast_kaphatnak_nonpro_BDGTNY 

 

 

 

 

A kerekesszékes atlétát is elijeszti a felújított szentendrei aluljáró 
 

A biciklisek és a kerekesszékesek meg sem próbálják, de babakocsival is kész tortúra 

átkelni a szentendrei HÉV-aluljárón. Hiába újították fel tavaly több tízmillió forintból, a 

meredek rámpa megmaradt, sőt még egy korlát és a széles lépcső is nehezíti a 

közlekedést. Pedig sokan használnák, hisz ott a piac és az állomás is, az önkormányzat 

azonban nem akart költeni az akadálymentesítésre. Az Abcúg cikke. 

 

 

 
 

2016 márciusában adták át a bruttó 34 millióból felújított szentendrei HÉV-aluljárót, ami egy 

kétszer két sávos út alatt vezet át. A felújítás úgy tűnik, hogy csak festésben és a burkolat 

javításában merült ki, mert az aluljáróba vezető rámpa olyan meredek, hogy felfele 

hegymászói ösztönök, lefele pedig egy adagnyi bátorság kell. 

 
,,A városról alkotott első benyomást jelenti a szentendrei HÉV-aluljáró a tömegközlekedéssel 

érkező turisták számára. Korszerűsítése a komoly lakossági igény mellett, leromlott állapota, 

balesetveszélyessé válása miatt is halaszthatatlanná vált. Felújításával egy kulturált, tiszta és 

letisztult képet mutató létesítménnyel gazdagodott a város” – olvasható az átadásról a 

szentendre.hu honlapján. 

 

A HÉV-aluljáró azonban még most is balesetveszélyes, főleg ha az ember babakocsival vagy 

kerekesszékkel próbál átjutni rajta. 

 
forrás: http://index.hu/belfold/2017/06/28/a_kerekesszekes_atletat_is_elijeszti_a_felujitott_szentendrei_aluljaro/ 

 

https://abcug.hu/kerekesszekes-atletat-elijeszti-felujitott-szentendrei-aluljaro/


 

 

 

Felháborító: saját erejéből kellett felmásznia egy kerekesszékes 

utasnak a repülőre 
 
Tokió - Bocsánatot kért egy japán fapados légitársaság egy kerekesszékes utasától, aki 

arra kényszerült, hogy saját erejéből, a két kezével kapaszkodjon fel a lépcsőn a 

repülőgépre. 

 
A repülőtéren nem volt emelőszerkezet, a légitársaság egy alkalmazottja pedig nem engedte 

meg, hogy a deréktól lefelé lebénult férfit barátai vigyék fel a gépre. Az incidens június elején 

történt, amikor Kidzsima Hideto pár nap vakációra a déli Amami Osima üdülőszigetre utazott. 

A Vanilla Air pultjánál figyelmeztették, hogy "aki nem tud járni, az nem repülhet", mert a 

célállomás nem rendelkezik a kerekesszékesek mozgatásához szükséges felszereléssel. 

Odafelé Kidzsimát a barátai még a székkel együtt levitték a lépcsőn a repülőgépről, a 

visszaúton azonban egy lelketlen alkalmazott azt mondta neki, hogy a vele utazók nem 

segíthetnek a beszállásban, csak akkor utazhat, ha képes saját erejéből felmásznia lépcsőn. A 

gimnazistaként rögbimeccs közben a gerincén megsérült férfinak 17 lépcsőfokon kellett 

felkapaszkodnia, ez sikerült is neki, ám utána tájékoztatta a történtekről a közlekedési 

minisztériumot. A botrány nyomán a Vanilla Air szerdán megkövette a megalázott utast és 

intézkedéseket jelentett be a mozgássérültek utazási körülményeinek javítására. A legtöbb 

japán légitársaság engedélyezi alkalmazottainak, hogy megfelelő műszaki berendezések 

hiányában a székkel együtt felvigyék a fedélzetre a járni nem tudó utasokat, de a Vanilla Air 

ezt "balesetveszélyre" hivatkozva nem teszi. 

 
forrás: http://www.blikk.hu/aktualis/kulfold/egy-kerekesszekes-utasnak-kellett-felmasznia-a-

repulogepre/bxwf7rv 

 

 

 

CZIBERE: EGYRE NAGYOBB A KERESLET A FOGYATÉKOS EMBEREK 

MUNKÁJA IRÁNT 

 
Több szakterületen is egyre nagyobb a kereslet a fogyatékos, megváltozott 

munkaképességű emberek munkája iránt, akik minőségi szolgáltatásokkal, termékekkel 

mutatják meg képességeiket – erről a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért 

felelős államtitkár beszélt egy szerdai, budapesti gasztronómiai konferencia 

sajtótájékoztatóján. 

 

 

Czibere Károly azt mondta, már a fogyatékos embereket foglalkoztató akkreditált cégek is azt 

jelzik, hogy mostanra a piac átalakult, és a munkaadók szinte már „vadásznak” a felkészült 

szakemberekre, köztük a vendéglátásban dolgozókra.  

 

A „Konyhatitok konferencia – megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek 

foglalkoztatása a vendéglátásban” című rendezvényen hét társadalmi vállalkozás mutatkozott 

be, illetve mutatta be termékeit. 

 

Az államtitkár a magyarországi „para-gasztro mozgalmat” méltatva azt mondta, a kormány 

partnere kíván lenni azoknak a munkaadóknak, akik ebben a területben fantáziát látnak és 



elkötelezettek a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásában. Arról is beszélt, hogy az 

elképzelések szerint a jövőben fokozatosan átalakítják majd a bértámogatásai rendszert, 

eszerint nagyobb hangsúlyt kaphat majd a „tranzitálás”, azaz a védett munkahelyeken 

dolgozók felkészítése a nyílt munkaerőpiacra. 

 

Czibere Károly kérdésre válaszolva emlékeztetett arra, hogy a foglalkoztatási rehabilitáció 

rendszerére 39 milliárd forintot fordítanak idén és jövőre is, továbbá más közvetlen és 

közvetett támogatások mellett fejlesztő foglalkoztatásra további 5-6 milliárd forintot.  

 

Azt hangoztatta, hogy a fogyatékos emberekkel való szolidaritásnak, közösségvállalásnak a 

legfontosabb módja ma az, ha „rájuk nyitjuk az ajtót”, ha nem hagyjuk őket magukra a 

problémáikkal, hanem lehetőséget adunk arra, hogy megmutathassák, milyen értékteremtésre 

képesek.  

 

A kormányzat felkarolja, támogatja és ösztönzi azokat a programokat és kezdeményezéseket, 

amelyek a fogyatékossággal élő emberek társadalmi integrációját szolgálják – mondta. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Báthory utcai épületében tartott rendezvényen 

mutatkozott be a para-gasztro mozgalmat alapító hét szervezet, köztük az Ízlelő étterem, a 

Hatpöttyös konyha, a Nem Adom Fel Kávézó, a Kocka Csoki műhely, a Búzavirág alapítvány 

konyhája, a Batyu-Téka konyha és étterem, valamint a Baráthegyi sajtmanufaktúra és konyha. 

A para-gasztro hálózatot Jakubinyi László gyógypedagógus, foglalkozási rehabilitációs 

szakember hívta életre azzal a céllal, hogy értékteremtő tevékenységet biztosító környezetet 

hozzon létre a sérült emberek számára.  

 

A szakember tájékoztatása szerint tavaly 69 millió állami támogatás mellé 133 millió forint 

bevételt termeltek a szervezetek. Jelezte: a bértámogatás nélkül nem tudnának annyi embert 

foglalkoztatni, de az életképességüket a kétszeresen megtermelt bevétel mutatja. 

 
forrás: http://magyaridok.hu/belfold/czibere-egyre-nagyobb-kereslet-fogyatekos-emberek-munkaja-irant-

1883470/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

 

www.meosz.hu 
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