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Közel 4000 fogyatékossággal élő munkavállaló képezhette magát 
 

 

Az Eu-ban a lakosság hatoda él enyhébb vagy súlyosabb fogyatékossággal. Az Unió 

elősegíti a fogyatékos emberek részvételét a társadalomban és a gazdaságban. 

Magyarországon a RÉV projekt keretében (2012-2015) többek között új módszertanok, 

együttműködések és képzések születtek annak érdekében, hogy a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók könnyebben elhelyezkedhessenek. 

 

Rehabilitáció – Érték – Változás (RÉV) 
  
A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási esélyének növelésére komplex 

programot dolgoztak ki Magyarországon a RÉV projekt keretében. Az uniós támogatás 
segítségével megvalósult program során többek között új módszertanok születtek a 

rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtó szakemberek számára, tudásmenedzsment- hálózat épült 
ki és a rehabilitációs foglalkoztatóknál dolgozók kompetenciafejlesztő tréningekkel 
javíthatták munkaerő-piaci elhelyezkedésüket. 

  
A programnak köszönhetően országszerte csaknem 4000 fogyatékossággal élő munkavállaló 

vehetett részt készségfejlesztő, illetve szakmai képzésen. A résztvevők a 
foglalkoztathatóságot elősegítő, az alapvető kompetenciák javítását célzó tréningen az 
érzelmek és a stressz kezeléséről, munkakeresésről, munkahelyi viselkedésről tanulhattak, 

emellett kicsivel több mint 1600 ember szakmai képzésen vett részt. A legtöbben 
targoncavezetőnek, vagyonőrnek, parkgondozónak tanultak, de népszerű volt a 

tisztítástechnológiai, frissítőmasszőri és minőségellenőri képzés is. 
  
Adatok: 

 Több mint 6000 munkavállaló vett részt kompetenciaméréseken 

 Közel 3800-an végeztek el sikeresen készségfejlesztő illetve szakmai képzéseket 

 A kiképzett képzők száma a projekt során 364 fő 

 101 574 képzési óra keretében oktatták a résztvevőket 

 A képzések országosan 116 helyszínen valósultak meg 

 Csaknem 70 tagszervezettel létrejött az Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és 
Szakmai Támogató Hálózat, amely több mint 15.000 megváltozott munkaképességű 

személy számára teremti meg a munkaerő-piaci integráció esélyét foglalkozási 
rehabilitációs szolgáltatásaival 



 A szolgáltatásfejlesztési tevékenység eredményeképp két szolgáltatási módszertant és 
egy mérési-értékelési rendszert dolgozott ki a szintén a projekt során létrejött Országos 

Foglalkozási Rehabilitációs Módszertani Központ 

RÉV projekt oldal 
 
forrás: http://www.veszpremikamara.hu/hu/investeu/cikkek/kozel-4000-fogyatekossaggal-elo-munkavallalo-

kepezhette-magat-100427 

 

 
 

 

Hogyan vállalkozhat, akit "leszázalékolnak"? 
 
 

Főállású egyéni vállalkozó 2016. szeptember 5-étől táppénzen van. Az elsőfokú komplex 

minősítés szerint egészségi állapotának mértéke 20 százalékos, D minősítési csoportba 

tartozik, rehabilitációja nem javasolt. Milyen lehetőségei vannak, ha továbbra is 

szeretné folytatni a vállalkozását? – kérdezte olvasónk. Széles Imre 

társadalombiztosítási szakértő válaszolt. 

A kérdésben említett vállalkozó a vázolt körülmények alapján rokkantsági ellátásra jogosult. 

Noha az ellátás megállapítása érdekében szüneteltetnie kell a vállalkozást, azt követően 
viszont nincs akadálya annak, hogy tovább folytassa azt – szögezte le szakértőnk. 

A rokkantsági ellátás nem sajátjogú nyugdíj ugyan – így az érintett személy továbbra is 
főállású, havi minimális adó- és járulékfizetésre kötelezett vállalkozónak minősül. 
Ugyanakkor a szociális hozzájárulási adóra vonatkozó szabályokat is rögzítő 2011. évi CLVI. 

törvény 462/A szakasza szerint a megváltozott munkaképességű vállalkozó adókedvezményt 
vehet igénybe. A kedvezményre az jogosult, aki 
– 2011. december 31-én – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján 

megállapított – I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt 
jogosult, és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 32-33. paragrafusai alapján rokkantsági vagy 
rehabilitációs ellátásban részesül, 
– rokkantsági ellátásban részesül, és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex 

minősítése alapján 50 százalékos vagy kisebb mértékű. 

A kedvezmény mértéke a havi szociálishozzájárulásiadó-alapnak (maximum a minimálbér 

kétszeresének) a 22 százaléka. Ez azt jelenti, hogy az említett vállalkozó lényegében mentesül 
a szociális hozzájárulási adó fizetése alól. 

Abban az esetben pedig, ha a kisadózást választja, rokkantsági ellátására tekintettel nem 

főállásúnak minősül, és havi 25 ezer forintos kata terheli csak. 

 
forrás: http://adozona.hu/tb_jarulekok_nyugdij/Hogyan_vallalkozhat_akit_leszazalekolnak_2BLD6N  

 
 

 
 

 
 

 

http://revprojekt.hu/
http://adozona.hu/jogtar/68897_2011_CLVI_torveny_egyes_adotorvenyek_azzal/219772
http://adozona.hu/jogtar/68897_2011_CLVI_torveny_egyes_adotorvenyek_azzal/219772
http://adozona.hu/jogtar/69451_2011_CXCI_torveny_megvaltozott/219385


 
 

„Amikor a tömeg szétnyílik" - fesztiválozás kerekesszékkel 
 

 
 

 
Minden vágya, hogy kedvenc zenekarja koncertjén tombolhasson? Részt venne egy 

színházi előadáson, vagy egyszerűen csak egy óriásit bulizna a haverokkal? Mindezt 

kerekesszékben? Bizony, ez nem is olyan lehetetlen! A tavaly indult, Mozduljunk ki! 

nevű kezdeményezés célja, hogy a mozgássérült fiatalok közül minél többen át tudják 

élni a társas események, koncertek, fesztiválok nyújtotta élményeket. 

 
Az egyedülálló kampány egyik idei helyszíne a Sziget Fesztivál, ahova 25 kerekesszékes 
fiatal és segítőik mennek el bulizni, és ahol további önkénteseket is toboroznak. 

 
Magyarországon mintegy 250.000 mozgássérült él. Egyikőjük Csángó Dániel, aki egy évvel 
ezelőtt két társával, Zsolnay Dórával és Teofilaktu Alexandrával közösen álmodta meg a 

Mozduljunk ki! Egyesületet. Dani 13 éve, 20 éves korában autóbalesetet szenvedett, 
amelynek következtében mind a négy végtagja lebénult. Azóta kerekesszékesként él, és a nap 

24 órájában segítségre szorul. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ne vágyna ugyanolyan életre, 
mint bármelyik más kortársa: eljárni programokra, dolgozni, moziba menni vagy akár 
meghódítani az éjszakát a haverokkal. 

 
„20 évesen én is nagyon nehezen fogadtam el a sorsom, de mára pont ugyanúgy élek, mint 

bárki. Ez az önrendelkező élet, azonban viszonylag magas költségekkel jár, hiszen én 
határozom meg, ki és mikor legyen mellettem, illetve milyen feltételekkel. Ezt nem tudja 
mindenki megengedni magának. A sorstársaim legnagyobb részét vagy a szülei segítik otthon, 

vagy intézetben élnek, elzárva másoktól. Ők is szívesen eljárnának ide-oda, de az 
élethelyzetükből adódóan nem tudnak. Az egyesület célja, hogy önkéntes alapon, ingyenesen 

biztosítsunk segítséget a kikapcsolódni vágyó, mozgássérült fiataloknak. Más szóval, ha 
valaki szeretne részt venni egy szabadidős programon, de egyedül nem tudja megoldani, 
akkor az egyik segítőnk elkíséri, elmehetnek együtt” – kezdte Csángó Dani. 

 
 



 
 

 
 

 
Fontos, hogy a mozgássérült fiatalok közül is minél többen át tudják élni a társas események, 
koncertek, fesztiválok nyújtotta élményeket 

 
„Segítségre olyan helyzetekben lehet szükség, mint például a kerekesszék használat, étkezés, 
mosdóhasználat, kommunikációs szituációk. Ekkor nem csak a mozgássérült jut segítséghez, 

hanem az őt kísérő személy is megtapasztalhatja, hogy a közös élmények sokkal erősebbek, 
mint maga a fogyatékosság. Az ilyen alkalmakkor a fiatalok kiszakadnak az otthoni 
környezetből, rengeteg élményt szereznek, az új élethelyzetek pedig hozzájárulnak a 

szocializációjukhoz, és az önállóságukat is erősítik” – vette át a szót Zsolnay Dóra, 
konduktor. 

„Tavaly éppen a Sziget Fesztiválon indultunk, és fantasztikus érzés volt látni, ahogy 
szétnyílik a tömeg előttünk. Az emberek szemlélete tényleg kezd megváltozni, határozottan 
pozitív a tendencia az elfogadással, segíteni akarással kapcsolatban. A mozgássérültek 

körében pedig egyre nagyobb az igény, hogy részt vegyenek az ilyen és ehhez hasonló 
rendezvényeken. Idén például már 25 kerekesszékes fiatal lesz kint a segítőinkkel, ami a 

tavalyi résztvevők dupláját jelenti. Ezért is tartjuk rendkívül fontosnak az önkéntes hálózat 
kialakítását, így ebben az évben már a Szigeten is várjuk a segíteni vágyók jelentkezést az XS 
Land-en található sátrunkban. A vállalkozó szelleműek együtt koncertezhetnek egy 

kerekesszékessel és egy már tapasztalt segítővel, hogy megízleljék az önkéntesség és a közös 
élmények örömét” – tette hozzá Csángó Dániel, az egyesület elnöke, aki azt is elmondta, hogy 

az önkéntesség semmiyen szakképzettséget nem igényel, csupán felelősségteljes hozzáállásra 
van szükség. 

 
forrás: http://www.blikk.hu/eletmod/egeszseg/amikor-a-tomeg-szetnyilik-fesztivalozas-kerekesszekkel/2rxwb7e 

 

 
 

 



 
 

 
 

Aktívan együtt - Sportnap Ajkán 
 
AJKA - Szövetségben az egészségért! címmel rendez a Mozgássérültek Aktív Egyesület 

egészség- és sportnapot augusztus 12-én. 

 
A szabadidő- és sportcentrum, valamint a civil ház ad otthont az eseménynek, amely 
bemelegítéssel és futással indul. Délután fél háromtól Bognár Adrienn és tanítványai 

légtornával várják a vendégeket, Kovács Adrienn és Mesterházy Zsolt kutyás mozgássérült 
bemutatót, Strang Zsanett és Szélessy Balázs gyerekműsort tart. 
Négy órakor lép fel a RollingCountry Kerekesszékes Tánccsoport az Ajkai Kristálycsepp 

Country Clubbal, amit a Dallamvilág Nosztalgia Csoport műsora és táncház követ. Utána 
retró diszkót tart Herendi Zsolt. 

A rendezvényeket életmód-tanácsadás, egészségügyi mérések, véradás, stringhandibike 
bemutató, baba-mama börze, kerekesszékes kosárlabda és más sportversenyek kísérik ép és 
mozgássérült személyeknek egyaránt. 

 
forrás: https://veol.hu/sport/aktivan-egyutt-sportnap-ajkan-1849854 

 
 

 
 

Teljes értékű kikapcsolódás 
 

 
A gyermekrehabilitációs osztályon minden a legkisebbek gyógyulását, fejlődését szolgálja  
- © Fotó: Szarka Lajos 
 

Nyíregyháza – Több mint száz gyermek vesz részt az idén ingyenesen terápiás 

táborokban megyénkben. 



 
 

 
A Jósa András Oktatókórház Gyermekrehabilitációs Osztálya, illetve alapítványa, a „Kérlek, 

segíts…” évek óta szervez intenzív terápiás, bentlakásos nyári táborokat, kirándulásokat az 
osztályon gondozott gyerekeknek. A speciális programokon a krónikus betegségben 
szenvedő, többek között mozgáskorlátozott fiatalok, illetve a többszörösen sérült, hátrányos 

helyzetűek vehetnek részt. 
– Az idén nyáron három alapítvány – a Sundancer Gyermeküdültetési Alapítvány, a Turicum 

Magyar–Finn Párbeszédért Alapítvány és a Plastilina Alapítvány támogatásával valósulnak 
meg a „Kérlek, segíts…” élménydús, a fogyatékkal élők fejlődését elősegítő programjai – 
mesélte a hétfői sajtótájékoztatón dr. Dolinay Eszter alapítványi kurátor. – Az ingyenes, 

egyhetes, 10-10 gyermeket befogadó terápiás táborokban mindvégig specialisták 
foglalkoznak a fiatalokkal, akiket akár a szüleik is elkísérhetnek. E nemes ügyet felkaroló 

alapítványok 3 millió forinttal segítették elő a hátrányos helyzetű megyebeli gyerekek 
gyógyulását, a résztvevők felhőtlen, tartalmas időtöltését. A felajánlott pénz ráadásul arra is 
elegendő, hogy folytatódjanak a terápiás táborok! – tette hozzá dr. Dolinay Eszter. 

Hétfőn speciális környezetvédelmi tábor kezdődött Márokpapiban. A hátrányos helyzetű 
családokból származó fiatalok alig várják, hogy felfedezzék a természet értékeit, szépségeit, a 

Nyilas Fogadóban töltött családi feltöltődés pozitív tapasztalatai pedig magukért beszélnek. 
Dr. Kántor Katalin osztályvezető főorvos elmondta: a fekvőbeteg-ellátást is nyújtó 
gyermekrehabilitációs osztályon elsősorban mozgássérült fiatalokkal foglalkoznak. Évente 

több ezren jelennek meg szakorvosi szakrendelésen, s mintegy 300 fekvőbeteget látnak el, a 
nem orvosi szakrendelésen pedig 80 ezren fordulnak meg. – Nagy az ellátási kapacitásunk, de 
ennél is többre lenne szükség – summázta. 

 
forrás: http://www.szon.hu/teljes -erteku-kikapcsolodas/3576396 

 
 

 

Ekkor omolhat össze a magyar nyugdíjrendszer 
 
Számtalan hír és álhír, féligazságok, ijesztgető információáradat és közeli katasztrófát 

sugalló közbeszéd jelzi előre hazánkban és világszerte a nyugdíjrendszer összeomlását - 

nem alaptalanul. 

 
A józan tényfeltárás, elemzés és a kiútkeresés ösvényei a széles közvélemény számára 
kevésbé ismertek. A kormányok, szakértői csoportok útkeresése is különféle irányokat mutat. 

Gondoljunk a feltétel nélküli alapjövedelem logikájára épülő kanadai vagy dán kísérletekre és 
az ezzel ellentétes alapgondolatot követő, a munkára alapozó nyugdíj- vagy egyéb ellátási 
tervekre - írja a Heti Válasz. 

 
Hazánkban a munka a jövedelemszerzés kiindulópontja. A közmunkák gyakorisága, a 

fogyatékkal élők és rokkantak foglalkoztatása, a minimálbérek állami karban tartása mind ezt 
példázza, s úgy tűnik, a nyugdíj és nyugdíjasok problémájának megoldására is ezen az úton 
indulnak kezdeményezések. 

 
A nyugdíjas-szövetkezetekkel kapcsolatos előzetes felmérések szerint a magyar nyugdíjasok 

zöme heti 20 órában szeretne dolgozni, ám az is kiderült, hogy jelenleg csak a 65 év felettiek 
18 százaléka dolgozik, pedig 59 százalék kifejezetten akarna - de csak hat százalék teljes 
munkaidőben. 

http://valasz.hu/publi/a-nyugdijrol-jozanul-124933


 
 

 
A magyar időskorú lakosság tehát nem zárkózik el a munkavégzés elől, sőt sokan a társadalmi 

megbecsültség jelének tartják, ha van munkahelyük. A jelenlegi munkaerőhiány enyhítését is 
segíti a nyugdíjasok munkába állása. 
 

A helyzetet azonban árnyalja, hogy a 60 év feletti magyarok tizede valamilyen 
fogyatékossággal él, s négytizede krónikus betegséggel küzd. Tehát az időskorú lakosság 

munkavégző képességének minősége is kérdéssé válik.  
 
A kép másik árnyoldala a nyugdíjak szintjében mutatkozik meg. A KSH szerint 2016. január 

1-jén az átlagnyugdíj Magyarországon 121 041 forint volt; ez jelenleg, az 1,6 százalékos 
emelés után 123 ezres szinten áll. Ez kevesebb, mint a ma érvényes minimálbér (127 500 

forint) és jóval alatta marad a garantált bérminimumnak (161 ezer forint).  
 
A nyugdíjasok négy százaléka 50 ezer forintnál kevesebbet kap, fele él 50-100 ezer forint 

közti havi nyugdíjbevételből, 40 százaléknak jut 100-200 ezer forint, és mindössze hat 
százaléknak 200 ezer feletti összeg. Ezek után nem kérdés, hogy túlnyomó részük rá van 

kényszerülve pluszjövedelem szerzésére.  
 
Az MNB szerint a 2030-as évek közepéig a nyugdíjrendszer bevételei fedezik a kiadásokat. 

Az összeomlás tehát még 20 évet várathat magára, de - a magyar korfa koporsó alakja miatt - 
fokozatosan csökkenő nyugdíjszintek mellett. Egyre kevesebb fiatal tart el ma 2,04 millió, 
2030-ban 2,3 millió nyugdíjast. 

 
forrás: http://sztarklikk.hu/kozelet/ekkor-omolhat-ossze-a-magyar-nyugdijrendszer/327366/ 

 
 

 

A nap fotója: két mozgássérült- és egy családi parkolóhelyen egyetlen 

autóval 

 

 
 
A pofátlan parkolásra sajnos szinte naponta akadnak újabb hazai példák, mutatjuk a 

legfrissebbet. 



 

Az alábbi fotó egy francia áruházlánc egyik magyarországi boltjának parkolójában készült. A 

felvételen az látható, hogy egy budapesti épületgépészeti cég kisteherautója keresztben állva 
egyszerre foglal el két mozgássérült autósoknak fenntartott helyet és egy családi 
parkolóhelyet. 

 
A keresztben parkolást vélhetően a jármű túl nagy hosszúságával indokolná a sofőr, azt 

viszont nem tudni, mivel, hogy a parkolás ezen formáját miért pont rokkant- és családi 
parkolóhelyeken alkalmazta. 
 

A KRESZ szerint a mozgáskorlátozottnak fenntartott várakozóhelyen való jogosulatlan 
várakozás helyszíni bírsága 50 ezer forint, a pénzbírság összege pedig 100 ezer forint. 

 
forrás: 

http://hvg.hu/cegauto/20170809_a_nap_fotoja_ket_rokkant_es_egy_csaladi_parkolohelyen_egyetlen_autoval?s=

hk 

 

 
 
 

Megváltozott munkaképességűként részmunkaidőben jogos a 

munkaközi szünet ledolgoztatása? 

Betegségből adódóan 53 %-os egészségkárosodásom van, a rehabilitációs eljárás már 

lezárult, rokkantsági járadékot fognak folyósítani részemre. Az elkövetkezendő 

hetekben 4 órás részmunkaidős állást vállalok egy cégnél. A munkaügyes közölte, hogy 

20 perc munkaközi szünetet kell ledolgozni a négy órán felül, mert náluk ez a szokás. Így 

a munkaidőm 7.20-tól 11.40-ig tart. Kérdésem, hogy jogoson dolgoztatnak-e le velem 20 

perc munkaközi szünetet? 

A megváltozott munkaképességű személyek vonatkozásában eltérő szabályozás nincsen 

hatályban, így az általános szabály érvényesül. Ez azt jelenti, hogy a munkaközi szünet a 
készenléti jellegű munkakört leszámítva nem a munkaidő része. 

 
forrás: https://www.hrportal.hu/hr/megvaltozott-munkakepessegukent-reszmunkaidoben-jogos-a-munkakozi-

szunet-ledolgoztatasa-20170807.html 

 
 

 
 

Vakoknak segíthet a Microsoft alkalmazása 
 
Az iOS-re írt szoftver hangosan kimondja mit lát a telefon kamerája, felolvassa az 

étlapot és még a rámosolygó embereket is jelzi. 

 

A Seeing AI nevű szoftver megkönnyítheti a vakok mindennapjait, hiszen lehetővé teszi a 
számukra a környezet feltérképezését. Az alkalmazást a Microsoft kutatói fejlesztették ki és 

mesterséges intelligencia használatával ismer fel a kamerán keresztül objektumokat, majd 
hanggal tájékoztatja a vakokat arról, hogy mik vagy kik vannak a környezetükben. Ebből az 
okból a Seeing AI-t a Microsoft úgy is nevezte, mint "beszélő kamerát vakoknak". 

Az ingyenesen hozzáférhető program arra is alkalmazható, hogy a gyengén látók felismerjék 
azt, hogy mi szerepel egy papíron. A megoldás segítségével felolvastatható akár egy étlap 

http://hvg.hu/cegauto/20170620_egyszerre_negy_rokkant_parkolohelyet_foglal_el_egy_porsche
http://hvg.hu/cegauto/20170526_polgarpukkaszto_budapesti_parkolas_porscheval
https://www.microsoft.com/en-us/seeing-ai/


tartalma, sőt, még a használt írás is. További funkcióként a szoftver segíthet abban is a 
vakoknak, hogy megtalálják egy terméken a vonalkódot, amiből még pontosabb információk 

olvashatók ki. 
 
A Seeing AI felismeri azt is, ha valakinek a barátja tartózkodik a közelben és még e személy 

érzelmeit is érzékelni tudja, majd közvetíti az információt a vak felhasználónak. Így az utóbbi 
értesül arról, ha valaki rámosolyog vagy ránevet és arról is, hogy körülbelül milyen irányban 

kell felé haladni. Az alkalmazás leírhatja a környezetben lévő szituációt, és a közeljövőben 
bankhegy-felismerő funkcióval egészítik majd ki. A program jelenleg csak az Apple amerikai 
és a kanadai szoftverboltjának a kínálatában érhető el. 

 
videó: https://youtu.be/bqeQByqf_f8 

 
forrás: https://rehabportal.hu/innovacio/vakoknak-segithet-a-microsoft-alkalmazasa 

 

 
 

 
 

 
 

                     
 

 
 
 
                    

 

 

 
 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 
 

www.meosz.hu 
 

Videóink rovatában 
 

https://itunes.apple.com/us/app/seeing-ai-talking-camera-for-the-blind/id999062298
http://www.meosz.hu/

