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MEOSZ VÁLASZAI A MUNKA MÉLTÓSÁGA PROJEKT FELÜLVIZSGÁLATA KAPCSÁN 
TÖRTÉNT OMBUDSMANI MEGKERESÉSRE 
 
 

 
„ Inkább bottal, mint kerekesszékkel közlekedő CP-sként kerestem hosszasan munkát, 
egészen a közelmúltig. Jelenleg két diplomám van. Több alapítvány is segített nekem, de 
láthatólag nem szokták meg, hogy egy mozgássérültnek igényei is lehetnek .... a legtöbb 
felkínált munkára túlképzett voltam. Alapítványokon kívül több olyan esetbe is 
belefutottam saját szakállamra, hogy hirtelen termett egy csak számomra létező 
részmunkaidős állás, ami aztán folyton zsugorodott, vagy egyértelműen annyira amatőrnek 
néztek, hogy ne venném észre, hogy éppen beugratnának minimálbérért. Ami akadályoz 
még az a sok sztereotípia közül az a fajta, ami a sérülteket ártatlan, jószándékú „jaj-de-
boldog-hogy-kapott-munkát”-lényként írja le Azért ennyi tanulás után én is szeretnék 
fejlődőképes munkát, versenyképes fizetést….” 
 
„A MEOSZ felmérésében résztvevő saját tapasztalata” 
 

 
 
1. Megítélése szerint a 2012. évben tett ombudsmani megállapítások, illetve felkérés 
alapján kezdeményezett kormányzati intézkedések milyen konkrét változásokat idéztek elő, 
mennyiben tekinthetők eredményesnek (például a foglalkoztatási és támogatási rendszer 
átláthatóbbá és kellően kidolgozottá tétele tekintetében)? 

 
A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény (a továbbiakban: ENSZ egyezmény) 
munkavállalásról és foglalkoztatásról szóló 27. cikke úgy rendelkezik, hogy a részes államok 
elismerik a fogyatékossággal élő személyek munkavállaláshoz való jogát, másokkal azonos 
alapon. Ez magában foglalja egy, a fogyatékossággal élő személyek számára nyitott, befogadó 
és hozzáférhető munkaerő piacon szabadon választott és elfogadott munka révén nyerhető 
megélhetés lehetőségének jogát. 

 
Ezzel összhangban a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 
1998. évi XXVI. törvény 15. §-a alapján a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek 
hiányában védett foglalkoztatásra jogosult. 
A fogyatékos személyt foglalkoztató munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez 
szükséges mértékben a munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések 
megfelelő átalakítását. Az átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi 
költségvetésből támogatás igényelhető. 

Az integrált foglalkoztatás elsődlegességének deklarálása ellenére a jelenlegi foglalkoztatási, 
támogatási rendszer nem ezt a foglalkoztatási formát preferálja. 
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Az akkreditált foglalkoztatók részére, a megváltozott munkaképességű személyek 
foglalkoztatása esetén igénybe vehető támogatási rendszer létező, illetve az alább 
részletezettek szerint működik.   

Az integrált foglalkoztatás támogatása a fogyatékos személyek vonatkozásában ugyanakkor 

több problémát is felvet. 

A rehabilitációs hozzájárulás az egyik olyan támogatási forma, amely hivatott lenne elősegíteni 
ezt a fajta foglalkoztatást. Ennek alapján a legalább 25 főt alkalmazó munkáltató, amennyiben 
a megváltozott munkaképességű munkavállalóinak létszáma nem éri el a foglalkoztatotti 
létszám 5 %-át, akkor a hiányzó dolgozók után dolgozónként kell megfizetnie a járulékot, 
melynek mértéke idén január 1-jétől ismét változott, az jelenleg a mindenkori minimálbér 9-
szeres összegének felel meg, ami 1.148.850,- Ft szemben a korábbi 946.500,- Ft-tal. 

Mivel a rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség alól a munkáltató nem csak fogyatékos, 
hanem megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén is mentesül, nem 
feltétlenül áll érdekében fogyatékos személyt alkalmazni, főként, ha a megváltozott 
munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása adott esetben kevesebb alkalmazkodással, 
költséggel jár. 

A rehabilitációs hozzájárulás tehát ebben a formában nem jelent hatékony támogatást a 
fogyatékos személyek foglalkoztatása vonatkozásában. 

Az ombudsman korábbi jelentésében felvetette, hogy az egészségkárosodott és fogyatékos 
személyek foglalkoztatását segítő támogatások mértékét differenciálni kellene. 

Ez a különbségtétel azonban – amely esetleg jobban elősegíthetné a munkaerőpiacon 
hátrányosabb helyzetben lévő fogyatékos személyek foglalkoztatását - a jelenlegi támogatási 
rendszerben sem jelenik meg, többek között a rehabilitációs hozzájárulás vonatkozásában 
sem; ha ugyanis a munkáltató megváltozott munkaképességű személyt alkalmaz, a 
hozzájárulás alól mentesül függetlenül a munkavállaló egészségkárosodásának, 
fogyatékosságának súlyosságától.  

A rehabilitációs kártya úgyszintén a megváltozott munkaképességű személyek védett, illetve 
integrált foglalkoztatását hivatott támogatni azáltal, hogy az azzal rendelkező munkavállalót 
alkalmazó munkaadó adókedvezményre jogosult.  

A rehabilitációs kártya igénybe vételére jogosultak köre viszont – annak ellenére, hogy ez év 
január 1-jétől e jogosulti kör egyébként bővült - úgy került meghatározásra, hogy abból a 
megváltozott munkaképességűek egy része, épp azok, akik súlyosabban 
egészségkárosodottak (a fogyatékos személyek jelentős hányada is ide tartozik) még mindig 
kimarad. Az említett jogszabályváltozás ellenére sem veheti igénybe például a rehabilitációs 
kártyát az a megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki kizárólag folyamatos 
támogatással foglalkoztatható. 
 
A rehabilitációs kártya intézménye sem nyújt tehát tényleges támogatást azoknak a 
munkáltatóknak, akik súlyosan egészségkárosodott (gyakran fogyatékos) személyt 
alkalmaznak, esetleg támogatás esetén alkalmaznának. 
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A MEOSZ készített egy részletes, országos felmérést tagjai körében képzési, továbbképzési, 
valamint foglalkoztatási helyzetükre vonatkozóan. Bár a felmérés nem reprezentatív, azonban 
a válaszok teljes mértékben alátámasztják a rehabilitációs kártyával kapcsolatban fent 
kifejtetteket. Azon kérdésre, „mennyire segített Önnek az elhelyezkedésben a rehabilitációs 
kártya?”  176 válaszadóból 102 fő (58 %) úgy nyilatkozott, hogy azzal nem rendelkezik, 31 fő 
(17,6 %) azt válaszolta, hogy nem segített, és csupán 27 fő (15,3 %) állította, hogy ez segítséget 
nyújtott. 16 fő válaszadó (9,4 %) nem tudta megítélni, hogy ez segítség volt-e, vagy sem. 
A válaszadók többsége tehát – bár mozgáskorlátozott - nem rendelkezik rehabilitációs 
kártyával, feltehetően azért, mert arra nem jogosult. Ez is arra utal, hogy a rehabilitációs 
kártyára jogosultak köre még mindig nem megfelelő módon kerül szabályozásra.  
 
Mint, ahogy arra az ombudsman korábbi jelentése is felhívta a figyelmet, a fogyatékossággal 
élő személy, illetve a megváltozott munkaképességű személy fogalmának pontatlan, 
következetlen elhatárolása úgyszintén hozzájárul a foglalkoztatási, illetve a támogatási 
rendszerben is tapasztalható problémák fennállásához.  
 
Fentebb a rehabilitációs hozzájárulás és a rehabilitációs kártya kapcsán már utaltunk arra, 
hogy a helyzet ezen a téren azóta sem változott. A fogyatékos személyek foglalkoztatását 
elősegíteni hivatott támogatási formák címzettjei elsősorban nem a fogyatékos, hanem a 
megváltozott munkaképességű személyek. Ezt a problémát nyilvánvalóan maguk az érintettek 
is észlelik, hiszen a felmérés válaszadói közül többen is említést tettek erről a foglalkoztatásuk 
során tapasztalható problémákat firtató kérdésekben. 
A helyzetet tovább nehezíti, hogy a vizsgálati, ellátási, támogatási rendszer továbbra is 
medikális szempontú, vagyis az adott személy egészségkárosodására fókuszál, nem pedig az 
életvitel, foglalkoztatás során meglévő akadályokra, nehézségekre.  
 
Léteznek ugyan olyan támogatási formák, melyek elvben a nyílt munkaerő piaci foglalkoztatást 
segíthetik elő, ezek azonban a fogyatékos személyek vonatkozásában mégsem igazán 
hatékonyak.  
Ennek oka egyrészt az, hogy a Kormányhivatalok (korábban Munkaügyi Központok) azokat a 
munkáltatókat támogatják, amelyek a munkaerő piacon hátrányos helyzetű csoportba tartozó 
munkavállalók foglalkoztatását vállalják. Bár ebbe a kategóriába a megváltozott 
munkaképességűeken belül a fogyatékos személyek is beletartoznak, azonban a támogatás 
címzettjei nem elsősorban ők. 
 
A munkaadók ezekben az esetekben főként bértámogatást kapnak egy bizonyos időtartamra. 
Olyan anyagi segítségre azonban,  ami pl. a fogyatékos személy, mint munkavállaló 
munkahelyének kialakítását, esetleges akadálymentesítését célozná, nem számíthatnak, 
holott az ésszerű alkalmazkodás elvének érvényesülését ez segíthetné elő.  
További problémát jelent, hogy ezeket a támogatásokat a munkaadók az álláskeresőként 
nyilvántartott személyekkel kapcsolatban igényelhetik, ugyanakkor azok a megváltozott 
munkaképességű emberek, akik megváltozott munkaképességűeknek járó ellátások 
valamelyikében részesülnek, az idevonatkozó rendelkezések alapján nem minősülnek 
álláskeresőnek. Ez számukra nyilvánvalóan hátrányt okoz, hiszen a nyílt munkaerő piaci 
munkaadók velük kapcsolatban támogatást nem vehetnek igénybe.  
 
A fogyatékos személyek integrált foglalkoztatását elősegíteni hivatott foglalkoztatási, illetve 
támogatási rendszer vonatkozásában tett kormányzati intézkedések tehát egyáltalán nem 
tekinthetők hatékonynak, eredményesnek. , holott azokat az e csoportba tartozó embereket, 
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akik állapotuk, valamint tudásuk, felkészültségük alapján képesek volnának ilyen formában 
dolgozni, mindenképp ösztönözni volna szükséges. Ők ugyanis, munkaadójuknak nyújtott, 
akár kisebb segítséggel – teljes értékű munkát tudnának végezni, ezáltal sokkal könnyebben 
megvalósulhatna integrációjuk az élet többi területén is, ugyanakkor jelenleg gyakran még ez 
a kisebb segítség sem érhető el. 
 
Az akkreditált foglalkoztatással kapcsolatban, az ombudsmani felméréskor már hatályban volt 
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXCI. törvény, majd a projekt befejezését követően 2012. év végén lépett 
hatályba a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók 
akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XII. 16.) 
Kormányrendelet. 
Ez alapvető változásokat hozott. Megszűnt a foglalkoztatáshoz nyújtott, a fogyatékosság 
mértéke szerinti differenciált fajlagos támogatás. Így azok a munkáltatók is hátrányos 
helyzetbe kerültek, akik nagyobb arányban alkalmaztak D, és E kategóriába tartozó 
személyeket. 
 
Ennek következtében csökkent az akkreditált munkaadók azon fogyatékossággal élő 
személyek foglalkoztatása iránti érdekeltsége, akik megfelelő munkateljesítményre nem 
képesek, ennek ellenére igyekeztek az ő munkaviszonyukat is megőrizni.  
 
Az új jogszabályok alkalmazásának első éveiben a jogszabály még nem tette lehetővé, hogy a 
fogyatékossággal élő személyek is támogatással alkalmazhatók legyenek akkor, ha az előző év 
végén nem voltak akkreditált cégnél alkalmazottak. Ezt később a Védett Szervezetek Országos 
Szövetségének javaslatára pontosították. 
Ma is komoly problémát okoz viszont, hogy a sérülés mértékével nem arányos a támogatás 
összege. 

 
A fentieket összegezve mind a védett, mind pedig a nyílt munkaerő piaci munkavállalást érintő 
foglalkoztatási, illetve támogatási rendszerről elmondható tehát, hogy az a jelenlegi 
formájában nem reagál az érintett személyek egyéni szükségleteire, és az ésszerű 
alkalmazkodást és támogatást igénylő emberek munkaerőpiacra történő visszavezetésére 
nem kívál rendszerszintű megoldást.  
 
2. Véleménye szerint a 2014 - 2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseiről 
szóló szakpolitikai stratégia3 eredményesen segíti a fogyatékossággal élő emberek 
elhelyezkedését, foglalkoztatását, mindennapi munkavégzésének gyakorlatát? 

 
A foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztésekről szóló szakpolitikai stratégiából kitűnik, hogy az a 
megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékos személyek helyzetének bemutatását nem 
tartalmazza. A stratégia ezzel összefüggésben arra hivatkozik, hogy az idevonatkozó 
intézkedések e célcsoport speciális igényei, így a foglalkoztatási rehabilitáció, valamint az 
intézményi sajátosságok miatt az emberi erőforrás fejlesztési operatív program (EFOP.) 
keretein belül kerülnek megtervezésre. 
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3. Hogyan látja, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megszűnése, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságba való beolvadása, 
illetve a munkaügyi központok Kormányhivatalok szervezeti egységeivé történő 
átszervezése miként érintette a fogyatékossággal élők számára az egyes munkaügyi 
szolgáltatások biztosítottságát? 

 
Ezen a téren a MEOSZ - nak gyakorlati tapasztalata nincs, és máshonnan sem kaptunk jelzést 
arra vonatkozóan, hogy ezek a szervezeti átalakulások bármilyen akár pozitív, akár negatív 
hatással lettek volna a szolgáltatások biztosítása tekintetében.  

 
4. A kormányhivatalok munkaügyi központjai által szervezett felnőtt képzések keretében 
indított tanfolyamokon mennyiben tudnak részt venni fogyatékossággal élő személyek? 
Biztosítanak-e számukra speciális, a különböző fogyatékossági csoportoknak megfelelő 
képzéseket és eszközöket? 

 
A MEOSZ. felmérésében résztvevvők közül a munkaügyi központok által szervezett 
képzéseken nagyon kevesen, mindössze 6-an vettek részt különböző megyékből. A zömében 
valamilyen segédeszközt használó válaszadók többsége szerint a képzési helyszín, vagy 
egyáltalán nem volt akadálymentes, vagy csak részben volt az. Egy Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei válaszadó tapasztalatait úgy összegezte, hogy náluk csak motivációs, illetve 
„kulcsképesség fejlesztő tréning” volt. A válaszadó feliratkozott egy számviteli ügyintézői, 
társadalombiztosítási ügyintézői képzésre is, ami végül megváltozott munkaképességűeknek 
nem indult, csak tartós munkanélkülieknek. A Munkaügyi Központ ezek után csak 
segédmunkás állást tudott ajánlani, amit egészségi állapota alapján ellátni nem tud. A 
válaszadók közül csak 1 személy nyilatkozott úgy, hogy az elvégzett képzés hasznos volt a 
munkavállalás szempontjából.  A képzésen résztvevők közül 2 fő nem tudott elhelyezkedni, 3 
fő akkreditált munkáltatónál, 1 fő pedig nyílt munkaerő piaci munkáltatónál talált munkát. 
Ennek kapcsán utalni kívánunk arra is, hogy a kizárólag a munkaügyi központtal kapcsolatban 
állt válaszadók fele, vagy nem, vagy inkább nem volt megelégedve a részére nyújtott 
szolgáltatással az álláskeresés vonatkozásában. Több válaszadó is említést tett például arról, 
hogy a munkaügyi központokban csak olyan állásokat ajánlottak neki, amit egészségi állapota 
alapján nem tudott ellátni.  

 
5. Tapasztalataik alapján a nyílt munkaerőpiacon vagy az akkreditált munkáltatóknál 
nagyobb az elhelyezkedés esélye a fogyatékossággal élő álláskeresők, munkavállalók 
számára? 

 
Kétségtelen tény, hogy – az egyébként nagyon rossz elhelyezkedési mutatók mellett – a 
fogyatékossággal élő álláskeresőknek még mindig nagyobb az elhelyezkedési esélye az 
akkreditált munkaadóknál. Ezt a körülményt a MEOSZ – fent említett – felmérési adatai is 
alátámasztják. Azon kérdésre „milyen munkáltatónál dolgozik?” 170 válaszadó 59,4 %-a 
nyilatkozott akként, hogy akkreditált, védett munkáltatónál áll alkalmazásban. 
 
Ennek okait az 1-es pontban, az integrált foglalkoztatást érintő támogatási rendszer problémái 
kapcsán részben kifejtettük. A további okokat keresve erre a jelenségre, a felmérés válaszadói 
közül sokan utaltak pl. a nyílt munkaerő piaci munkaadóknál megfigyelhető előítéletességre, 
illetve a foglalkoztatási nehézségekre vonatkozó vélt félelmekre, melyek jórészt nyilvánvalóan 
a fogyatékkal élő munkavállalókkal kapcsolatos információk hiányából adódnak. Ezen 
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túlmenően nagyon sokan utaltak a munkaadóknál gyakran jellemző akadálymentesség 
hiányára. 
E munkaadói hozzáállást bizonyítja az is, hogy a rehabilitációs hozzájárulás összegének 
jelentős növelése ellenére a munkaadók zöme ma is inkább ennek megfizetését vállalja 
fogyatékossággal élő munkavállalók foglalkoztatása helyett. A hozzájárulás befizetéséből 
befolyó költségvetési bevétel nagysága évenként szinte változatlan. 
Továbbra is rendkívül fontosnak tartjuk azt a szakmai törekvést, hogy növelni kell a nyílt 
munkaerő piaci munkavállalásra való felkészítést, az ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat, illetve 
a munkaadók fogyatékossággal élő munkavállalókat érintő tudatformálását, tájékoztatást, 
valamint az integrált foglalkoztatás hatékonyabb támogatását. 
 
A foglalkoztatás kapcsán kívánjuk a figyelmet felhívni a fogyatékos személyek többségét érintő 
rendkívül alacsony kereseti lehetőségekre, mely tényt a MEOSZ. felmérésének adatai is 
alátámasztják.  
Azon kérdésre „jelölje meg,  hogy a munkából mekkora bruttó, havi jövedelme származik“ a 
171 válaszadó 15,2 %-a azt válaszolta, hogy 50.000,- Ft alatti, míg 45 %-a 50.000-100.000,- Ft 
közötti, 17 %-a pedig 100.000-150.000,- Ft közötti keresettel rendelkezik. 
A válaszadók több, mint 60 %-ának keresete tehát még a minimálbér összegét sem éri el, és 
csupán a válaszadók 14 %-ának keresete haladja meg a 150.000,- Ft-ot. 
 
6. Van-e arról tudomása, hogy jelenleg hány akkreditált munkáltató van Magyarországon? 
 
Budapest Főváros Kormányhivatal honlapján közzé tett adatok alapján 368 munkaadó van a 
nyilvántartásban. 2017. évre 338 munkaadóval kötöttek a foglalkoztatás költségvetési 
támogatására szerződést, mely szerint 30700 fő megváltozott munkaképességű 
foglalkoztatására van lehetőség. 
 
7. Az akkreditált foglalkoztatás rendszere mennyiben hatékony és eredményes a 
megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs és társadalmi inklúziója 
szempontjából? 
 
Tény, hogy a fogyatékossággal élő személyek egy része – állapotánál fogva – leginkább védett 
munkáltatónál tud munkát vállalni, emiatt az akkreditált foglalkoztatásra mindenképp szükség 
van. E munkaadók többségénél a munkakörülmény ergonómiailag megfelelő, 
akadálymentesített, a munkafeltételek és a feladatok többnyire az egészségi állapothoz 
igazodnak. Ugyanakkor a felmérés azon válaszadói, akik védett foglalkoztatásban vesznek 
részt, fogalmaztak meg hiányosságokat, pl. a munkahelyük akadálymentességének hiánya 
tekintetében is. 
  
Komoly problémának látjuk viszont ezen a területen, hogy a védett munkahelyen történő 
foglalkoztatást – főként a fogyatékosok esetében – legtöbbször nem követi nyílt munkaerő 
piaci, integrált munkavállalás.  
  
Az akkreditált foglalkoztatás a rehabilitálható megváltozott munkaképességűek esetében 
viszont eredményes lehet. A problémát itt az okozza, hogy - a tapasztalatok szerint - a 
maximum 3 éves támogatás sok esetben nem elégséges, hiszen az érintett 
egészségkárosodása továbbra is ugyanúgy fennáll és sok esetben eddig az időpontig munkába 
állása sem vezet sikerre. Ráadásul a 3 év elteltével a részére nyújtott rehabilitációs szolgáltatás 
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teljesen megszűnik, ily módon, ha addig nem sikerült megfelelő munkahelyet találnia, teljesen 
jövedelem nélkül maradhat.  
 
Gondot okozhat az is, hogy a kedvezőtlen piaci viszonyok nem teszik lehetővé, hogy az 
alacsony összegű fajlagos költségvetési támogatás mellett magasabb óraszámú 
részmunkaidőben foglalkoztassák őket, az átlagos napi munkaidő alig több mint 4-5 óra. 
 
Az akkreditált foglalkoztatás területén is munkaerőhiány van jelenleg. A szerződés szerinti 
létszámkapacitást a munkáltatók ugyanis nem tudják megfelelően feltölteni, mivel 
megváltozott munkaképességű munkaerőt az állami szervek nem képesek közvetíteni. 
 
8. Tapasztalatai szerint a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatók 
támogatása tekintetében mennyiben valósul meg az európai uniós források fejlesztési célú 
kihasználtsága? 
 
A minisztérium több forrást is biztosít a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatási rátájának növelése érdekében pl.: EFOP 1.1.1-15, VEKOP 7.1.3, TOP 6.8.2, 
GINOP 5.1.1, GINOP 5.1.2.. Szövetségünk sem monitoring, sem együttműködési lehetőséget 
jelen pályázatok megvalósításában nem kapott, holott az Egyezmény 4 (3) és 33 (3) cikke 
értelmében a fogyatékos emberek szervezeteinek bevonása kötelezettségként jelenik meg. 
Az Egyezménnyel összhangban e programelemek közt célként fogalmazódik meg a nyílt 
munkaerőpiacra történő rehabilitáció. Azonban komoly visszalépésnek érzékeljük, hogy míg 
korábban a hazai költségvetés részeként kaptak támogatást a nyílt munkaerőpiacra közvetítő 
Alternatív Munkaerőpiaci Szolgáltatások mára ez a forrás megszűnt és beleolvadt az Úniós 
forrásokba. E szolgáltatók az éves támogatás fejében eredményes elhelyezkedési mutatókat 
hoztak. Addig a most futó Úniós pályázatokban a fogyatékos emberekre adaptált sérülés-
specifikus módszertanok alkalmazása nem cél, illetve nem indikátor a fogyatékos emberek 
elhelyezésének végigvitele sem. 
 
Általános tapasztalat, hogy ezen Úniós források segítségével nagyon kevesen helyezkednek el 
olyanok, akik többes hátránnyal (pl. : fogyatékosság és kistelepülés), vagy fokozott támogatási 
szükséglettel élnek (pl. ésszerű alkalmazkodás, betanítás vagy folyamatos utókövetés 
szükséges a sikeres foglalkoztatáshoz). 
 
Nagyon fontos, hogy horizontális szempontként megjelenjenek a különböző fogyatékossággal 
élő emberek egyenlő esélyű részvételének szempontjai akár hazai akár Uniós forrás áll a 
programok megvalósítása hátterében. Azonban a MEOSZ felmérése rávilágít azokra a gyökér 
problémákra, amelyek miatt nem várható hosszú távú, tartós változás a foglalkoztatottak 
arányát illetően a mozgáskorlátozott emberek esetében sem. 
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Ilyen pl.: 
1. A képzési helyek akadálymentességének hiánya,  

 
1. ábra- Az elmúlt 5 év alapján a képzőhelyek akadálymentessége  
(oszlopok a válaszadók számát jelölik, képzőhelyekre bontva ) 

 
2. A képzések használhatósága szempontjából: 

 
2. ábra A képzések hatékonysága az elmúlt 5 év tapasztalata alapján 

3. A több mentorálási bértámogatási projekt segíti a munkavállalókat. Azon válaszadók 
közül, akik az elmúlt 5 évben vettek igénybe segítséget (84 fő) a munkakeresés során 
69%-uk kapott tájékoztatást, és 50%-uk munkaközvetítést. 20% jelölte meg, hogy 
mentorálást és önéletrajzírási segítséget kapott. Jogi segítségnyújtásban 13 fő 
részesült, addig pályaorintációs és pszichológiai tanácsadást 4-5 fő vett igénybe. A 
válaszadók elégedettsége a hatékoynságot illetően elég szort volt. 

 

 
3. ábra A munkakeresés során kapott segítség hatékonysága 
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4. Véleményünk szerint a környezet, a támogató technológiák adaptációja feltehetően 

hiányzik az Uniós forrásokból. Nincsenek nevesítve a fokozott támogatású szükségletű 
személyek, mint célcsoport. Pedig az ő képzésükre, foglalkoztatásukra, 
mentorálásukra ugyanúgy vonatkozni kellene ezeknek a programoknak. Az emberi 
méltóság és a fenntarthatóság szempontjából inkluzív szemlélettel kell megtervezni 
ezeket a projekteket, hogy mind a többségi társadalom, mind a fogyatékos ember 
szempontjából biztonságos legyen az együttélés, mely az ENSZ Egyezmény ratifikálása 
óta legitim cél. 
 

 
9. Ismeretei alapján történtek-e kormányzati intézkedések a 2012. évben tett ombudsmani 
megállapítások, illetve felkérés nyomán az ésszerű alkalmazkodás feltételrendszerére 
vonatkozó részletszabályok kidolgozása, valamint a fogyatékossággal élő személyek 
foglalkoztatását elősegítő támogatási rendszer összhangjának megteremtése, illetve egy 
központi ellenőrzési stratégia kidolgozása és alkalmazása érdekében? Ezek az intézkedések 
milyen konkrét változásokat idéztek elő, mennyiben tekinthetőek eredményesnek? 
 
Az ésszerű alkalmazkodás követelménye elsőként a foglalkoztatás és a munkavégzés során 
alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000/78/ek számú 
tanácsi irányelvben jelent meg. 
 
Az irányelv 5. cikk a fogyatékos személyek igényeihez való ésszerű alkalmazkodás tekintetében 
kimondja: Az egyenlő bánásmód elvének a fogyatékos személyekkel kapcsolatban történő 
végrehajtása céljából ésszerű intézkedéseket kell bevezetni. Ez azt jelenti, hogy a 
munkaadóknak meg kell tenniük a megfelelő és az adott esetben szükséges intézkedéseket, 
hogy a fogyatékos személy számára lehetővé váljon a munkához jutás, a munkában való 
részvétel, az előmenetel, az át-, vagy továbbképzés, kivéve, ha az ilyen intézkedés aránytalanul 
nagy terhet ró a munkaadóra. Ezt a terhet nem lehet aránytalanul nagynak tekinteni, 
amennyiben az adott tagállam fogyatékügyi politikájának intézkedései ezt kielégítően 
ellensúlyozzák. 
 
Magyarországon ezen irányelv alapján jött létre az Egyenlő Bánásmód Hatóság és került 
elfogadásra az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény (Ebtv.)  Bár az ésszerű alkalmazkodás hiánya a hátrányos megkülönböztetés 
egyik formájának tekinthető, az Ebtv. annak a hazai jogba történő átültetését, az ezzel 
kapcsolatos definíciót, illetve szabályozást mégsem tartalmazza.  
 
A magyar jogban először a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz 
kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény vezette be az ésszerű 
alkalmazkodás követelményét. A törvény fogalom meghatározása szerint Az „ésszerű 
alkalmazkodás” az elengedhetetlen és megfelelő módosításokat és változtatásokat jelenti, 
amelyek nem jelentenek aránytalan és indokolatlan terhet, és adott esetben szükségesek, 
hogy biztosítsák a fogyatékossággal élő személy alapvető emberi jogainak és szabadságainak 
a mindenkit megillető, egyenlő mértékű élvezetét és gyakorlását." 
Az egyezmény értelmében a tagállamoknak a fogyatékos személyek vonatkozásában az 
ésszerű alkalmazkodás követelményét gyakorlatilag az élet minden területén biztosítaniuk 
kell. 
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A foglalkoztatás tekintetében a munka törvénykönyvéről rendelkező 2012. évi I. törvény 
alapvető kötelezettségekről rendelkező 51. § (5) bekezdése alapján A fogyatékossággal élő 
személy foglalkoztatása során gondoskodni kell az ésszerű alkalmazkodás feltételeinek 
biztosításáról. E törvény azonban ezen túlmenően nem definiálja, hogy a foglalkoztatás 
szempontjából mi tekintendő ésszerű alkalmazkodásnak, illetve sem törvény, sem 
alacsonyabb rendű jogszabály nem rögzít további részletszabályokat arra vonatkozóan, hogy 
a fogyatékos személy munkába állása, munkavállalása, előmenetele, valamint át- és 
továbbképzése során hogyan kell e követelmény érvényesülését biztosítani.  
 
Az ésszerű alkalmazkodás feltétel rendszerének kidolgozása, a részlet szabályok megalkotása 
tehát ez idáig sem a foglalkoztatás, sem a fogyatékos személyeket érintő egyéb területen nem 
történt meg.   
 
A MEOSZ felmérésének eredménye jól tükrözi, hogy az ésszerű alkalmazkodás hiányát a 
válaszadók a gyakorlatban is megtapasztalják úgy a képzés, továbbképzés, mint a 
foglalkoztatás tekintetében.  
A képzéseken, továbbképzéseken az utóbbi öt évben történő részvétellel kapcsolatos 
kérdésekre adott válaszokból az állapítható meg, hogy azokon a válaszadóknak csak kis része 
(26,8 %) vett részt. Nagyon sokan (a válaszadók 26,1 %-a), bár szeretett volna tanulmányokat 
folytatni, azonban ennek akadályát képezte, hogy a képzésekre való eljutás, a képzés helyszíne 
nem volt akadálymentes, továbbá, hogy az érintett nem kapott megfelelő személyi segítséget. 
A képzésen részt vett válaszadók tapasztalatai szerint a képzési helyszínek többnyire csak 
részben voltak akadálymentesek, de számosan találkoztak egyáltalán nem akadálymentes 
helyszínekkel is.  
 
A felmérés álláskeresésre vonatkozó kérdéseire adott válaszokból kitűnik, hogy a 
megkérdezettek 26,2 % - a egyáltalán nem kapott ehhez segítséget, míg a válaszadók közül 
36,4 % a kapott segítséget egyáltalán nem, 27,2 % pedig inkább nem  találta megfelelőnek. 
 
A felmérés azon kérdésére: "Milyen problémák merültek fel a munkakeresés során?", a 
válaszadók többsége a munkába járás, illetve a munkahely akadálymentességének hiányát; a 
távmunka lehetőségének, illetve az állapotának megfelelő munkahely hiányát említette. Az 
egyik válaszadó például annak ellenére nem tud elhelyezkedni a munkahelyek 
akadálymentességének hiánya miatt, hogy rendelkezik könyvelői, számítástechnikai 
műszerész, kereskedelmi menedzseri képesítéssel és közigazgatási alapvizsgája is van. 
 
További tapasztalat a munkakeresés során, hogy megváltozott munkaképességűeket inkább a 
kevésbé kvalifikált munkakörökben (főként segédmunkás) keresnek, illetve akivel álláskeresés 
során kapcsolatba kerülnek, gyakran nem képes felmérni, hogy az adott álláskereső az 
egészségi állapota alapján milyen munka ellátására lenne alkalmas.   
 
Úgyszintén az ésszerű alkalmazkodás követelményének megvalósulását firtatja a felmérés 
azon kérdése, mely szerint: "Alkalmazkodott-e a munkáltató az ön szükségleteihez, hogyan, 
mennyire voltak tekintettel az ön állapotára?" A 121 fő válaszadó közül sokan egyértelműen 
nem-mel válaszoltak, de többen voltak, akik pozitív választ adtak, valaki példaként említette, 
hogy munkaadója rugalmas munkaidőt, pihenő időt, illetve pihenő szobát biztosított számára. 
Volt, aki arról számolt be, hogy átrendezték a szobát annak érdekében, hogy ott ő is 
dolgozhasson. 
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Az ésszerű alkalmazkodás kérdéskörét érinti az, a felmérésben szereplő kérdés is, hogy: 
„Keresőképtelenség esetén támogatja-e munkáltatója, hogy szabadságra, táppénzre 
menjen?” Erre a kérdésre a 168 fő válaszadóból 19 fő úgy nyilatkozott, hogy nem veszik jó 
néven, ha betegség miatt távol van munkahelyétől.  
 
A felmérés adatai is azt bizonyítják tehát, hogy az ésszerű alkalmazkodás követelménye a 
gyakorlatban, a fogyatékos személyek képzése, munkavállalása során gyakran csak írott 
malaszt marad. 
 
10. Van-e tudomása arról, hogy milyen gyakorisággal folytatnak ellenőrzést a felügyeleti 
szervek 1  a fogyatékossággal élő személyeket foglalkoztató (védett, illetve nyílt 
munkaerőpiacon működő) munkáltatóknál? Ezek az ellenőrzések jellemzően hivatalból vagy 
kérelemre indulnak? 
 
A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását az akkreditáció feltételeinek 
meglétét és a költségvetési támogatások jogszerű igénybevételét az akkreditált munkáltatók 
esetében korábban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH), jelenleg Budapest 
Főváros Kormányhivatala illetékes vizsgálni. A Magyar Államkincstár havi-, illetve negyedéves 
rendszerességgel folytat ellenőrzést. A munkaadók az ellenőrzések gyakoriságát és mélységét 
gyakran feleslegesnek tartják, hiszen a támogatási szerződések és a jogszabályi előírások, 
valamint az IKR (nyilvántartási rendszer) működése olyan széleskörű, hogy semmi nem 
indokolja a gyakori ellenőrzéseket. Ugyanakkor - különösen a fogyatékossággal élők esetében 
- előfordul, hogy a személy egészségi állapota vonatkozásában nem megfelelő ellenőrzési 
gyakorlatot alkalmaznak.  
A munkavállalók oldaláról nézve a dolgot: a MEOSZ. felmérésének azon kérdésére, hogy "A 
munkahelyi ellenőrzés alkalmával személyesen megkérdezték-e munkakörülményeivel, 
akadálymentességgel kapcsolatban?", a 159 fő válaszadóból 122 fő nem-mel válaszolt. 
A nyílt munkaerő piaci munkaadókat érintő ellenőrzések, azok gyakorisága tekintetében nem 
rendelkezünk információkkal. 
 
11. Milyen általános és speciális munkavédelmi előírások vonatkoznak a fogyatékossággal 
élő emberek munkavégzésére? Tudomása szerint a felügyeleti szervek rendelkeznek-e 
kidolgozott, egységes stratégiával ezen előírások betartásának ellenőrzésére? 
 
A munkavédelmi szabályok betartásának ellenőrzésére a felügyeleti szervek külön speciális előírással 
nem rendelkeznek, de az általános szabályozás kellő alkalmazása elegendő lehet. A Nemzeti 
munkaügyi Hivatal 2012-ben módszertani útmutatót adott ki „munkaügyi módszertani útmutató az 
egyes védett munkavállalói csoportok foglalkoztatásának munkaügyi ellenőrzéséről” címmel, mely 
dokumentum ma is érvényben van. Fontos lenne az emberi méltóság, az egyenlő esélyű hozzáférés és 
az ésszerű alkalmazkodás összehangolása miatt az érintett embereket képviselő szervezetek 
részvételével felülvizsgálni és jogszabályi szinten rögzíteni a fogyatékos emberekre vonatkozó 
munkavédelmi előírásokat. 

 
 

                                                        
1 Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más 
feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet értelmében a Kormány valamennyi foglalkoztatási 
feladatkör, így a munkavédelmi és munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására is a 
(nemzetgazdasági) minisztert és kormányhivatalt jelöli ki. 
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12. Van-e tudomása bármilyen kormányzati intézkedésről az Országos Fogyatékosságügyi 
Program végrehajtásának 2015-2018. évekre vonatkozó Intézkedési Terve 2  3.15 és 4. 
pontjában megfogalmazott, képzést és foglalkoztatást érintő elemeivel összefüggésben? 
 
Az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015-2018. évekre vonatkozó 
Intézkedési Tervéről szóló 1653/2015. (IX. 14.) kormányhatározat képzésekre vonatkozó 3.15 
pontja alapján - annak érdekében, hogy a fogyatékos fiatalok a jövőbeni munkájuk 
szempontjából releváns kompetenciákat biztosító gyakorlati képzésekben részesüljenek - meg 
kell vizsgálni az egyéni képességeikhez igazodó, beilleszkedésüket elősegítő program 
indításának lehetőségét és annak feltételeit, amely támogatja a későbbi nyílt munkaerőpiacra 
történő belépésüket.  
 
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, Nemzetgazdasági miniszter, Emberi 
Erőforrások minisztere. Határidő: 2015. december 31. Forrás: forrást nem igényel. Ilyen 
program indításáról, illetve létezéséről nincsenek információink. 
 
Véleményünk szerint a fogyatékos fiatalok képzése során szükség volna biztosítani inkluzív, 
akadálymentes munkahelyen történő gyakorlat megszerzését, mely igazodna az adott személy 
képességeihez, amely lehetővé tenné számára a képzést követően integrált foglalkoztatásban 
való részvételt. 
 
A jelenlegi közoktatási rendszerben ilyen, az egyén szükségleteihez igazodó képzés nincs. 

 
A foglalkoztatással kapcsolatban a kormányhatározat 4.1. pontja szerint „Meg kell vizsgálni a 
fogyatékos és a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának növelése 
érdekében az atipikus foglalkoztatás nyújtotta lehetőségeket, az ellátható tevékenységeket.” 
A vizsgálat alapján meg kell határozni az atipikus foglalkoztatás speciális szervezési igényeit, 
foglalkoztatási formáktól függően fel kell mérni a koordinációs feladatokat, szükséges 
eszközbeszerzési igényeket, valamint a potenciális munkavállalók megfelelő felkészítéséhez 
szükséges képzéseket, átképzéseket. 
Felelős: emberi erőforrások minisztere nemzetgazdasági miniszter Határidő: 2016. évtől 
folyamatosan  
Forrás: EFOP 1. prioritás, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: 
GINOP) 5. prioritás.” 
 
 Vélhetően az EFOP-1.1.1 kiemelt projekt (jelenlegi projektgazda: Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság (SZGYF) tartalmaz ilyen projektelemet is, de nincs róla információnk. 
A GINOP 5. prioritásban korábban kiírásra került egy felhívás, „A rugalmas foglalkoztatás 
elterjesztése a konvergencia régiókban - Rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek 
bevezetése a munkáltatóknál” (GINOP-5.3.2-16 kódszámú), ugyanakkor ez nem kifejezetten a 
fogyatékossággal élőkre irányul. Sajnos a GINOP-5. prioritásban túl szigorúak a gazdasági 
jellegű előírások, így rendkívül alacsony az olyan civil szervezet (pl. egyesület, alapítvány) és 
nonprofit GT (pl. nonprofit kft., nonprofit zrt.) támogatást igénylő ezeken a felhívásokon, akik 
ténylegesen a fogyatékossággal élő célcsoportokat képviselik és/vagy foglalkoztatják. 
Örömteli és üdvözlendő, hogy a GINOP-ban van egy külön prioritás a szociális tárgyú 

                                                        
2 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015-2018. évekre 

vonatkozó Intézkedési Tervéről 
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gazdaságfejlesztési projektekre, de az eddig megjelent felhívások csak részben szolgálják a 
fogyatékossággal élők integrációját. 
 
A kormányhatározat 4.2 pontja szerint „A fogyatékos és megváltozott munkaképességű 
személyek munkalehetőségeinek bővítése, valamint szélesebb körű nyílt munkaerő piaci 
elhelyezése érdekében fenn kell tartani a foglalkoztatást segítő szolgáltatások országos 
hálózatát és módszertani központját, továbbá a média és a közigazgatási szervek bevonásával 
népszerűsítő programokat szükséges szervezni a munkáltatók szemléletváltása, a 
célcsoportba tartozó személyek foglalkoztatási lehetőségeinek megismerése érdekében.” 
Felelős: Emberi Erőforrások Minisztere, Nemzetgazdasági Miniszter, Belügyminiszter, 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
Határidő: folyamatos, a szolgáltató hálózat és a kommunikáció esetében 2015. december 31. 
Forrás: a TÁMOP 5.3.8 azonosító jelű, „A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő piaci 
esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása” 
elnevezésű projekt A1, A2 komponense.  Az Alternatív Munkaerőpiaci Szolgáltatások, melynek 
finanszírozása 2015-ben a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 20/46 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás 
sorról történik; EFOP 1. prioritás.” 

 
A TÁMOP-5.3.8 egy szakmailag rendkívül hasznos program volt, melyben a MEOSZ több 
tagegyesületének a tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság is részt vett 
kedvezményezettként. Tudomásunk szerint a TÁMOP-5.3.8 országos módszertani központját 
átvette az NRSZH a „Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit KFT”-től 
” (FSZK) majd az NRSZH megszűnésével ez vélhetően beolvadt az SZGYF-be. Az A2-es hálózat 
tudomásunk szerint nem működik, vélhetően megszűnt. Rendkívül fontos lenne a program 
folytatása. Maga a MEOSZ is rendelkezik rehabilitációs foglalkoztatásra irányuló 
akkreditációval, továbbá a MEOSZ 89 tagegyesülete közül 27 rendelkezik még ilyennel. Az 
EFOP-ban eddig csak egyetlen egy olyan felhívás jelent meg (néhány napja, az EFOP-1.1.6-17), 
amely kifejezetten az akkreditált foglalkoztatóknak a rehabilitációt elősegítő képzéseit, 
szolgáltatásait támogatná, ez tekinthető a TÁMOP-5.3.8.A2 program folytatásának. Az EFOP-
1.1.6-17 felhívásnak a társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezete rendkívül sok problémás 
pontot tartalmazott, amelyre sok társadalmi észrevétel érkezett be. Például túl magasak a 
műszaki-szakmai mutatók. Ezek egy része a végleges felhívásban korrigálásra került, de a 
felhívás által elvárt mutatók (több, mint 100 megváltozott munkaképességű munkavállalót 
kell kompetencia-felmérésben részesíteni, több, mint 70 főt kell képzésbe bevonni stb.) még 
mindig olyan magasak, hogy a MEOSZ 27 akkreditált tagegyesülete közül egyetlen egy sem 
tud támogatási kérelmet benyújtani. Ezek mellett a feltételek mellett kérdéses, hogy 
egyáltalán lesz-e annyi támogatást igénylő, amennyi az EFOP-1.1.6-17 rendelkezésre álló 
forrását lekötheti. 
 
A kormányhatározat 4.3. pontja szerint a munkáltatókkal szélesebb körben meg kell 
ismertetni a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által működtetett Virtuális Munkaerő piaci 
Portált, ezen keresztül a munkaerő piaci szolgáltatásokat, valamint a rehabilitációs hatóságok 
szolgáltatásait, amely lehetőséget kínálnak a munkáltatók részére a fogyatékossággal élő és 
megváltozott munkaképességű személyek számára felajánlott nyílt munkaerőpiaci 
álláshelyeik bejelentésére. Felelős: Nemzetgazdasági miniszter Határidő: 2015. évtől 
folyamatosan Forrás: központi költségvetés XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1/1/3 
sor. 
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A Virtuális Munkaerőpiac Portált (VMP), ami egy online álláskeresési portál, megváltozott 
munkaképességű álláskeresőként tesztelte kollégánk. A rendszer teljes körű használatához 
regisztráció, bejelentkezés szükséges, ami meglehetősen bonyolult, mert hitelesítetni kell a 
felhasználói hozzáférést. A hitelesítéshez kérik a TAJ-számot és egy IR azonosítót, amit a 
munkaügyi központtól, illetve kerületi kirendeltségtől személyesen kell kérni.  
A portálon az aktuális állások közötti keresés, valamint különféle tájékoztató anyagok 
regisztráció nélkül is elérhetők. Az állásajánlatok közül kollégánk csak nagyon keveset talált, 
ami megváltozott munkaképességűek által is betölthető lehetett volna.  
 
A kormányhatározat 4.4. pontja szerint „Támogatni kell a fogyatékos és megváltozott 
munkaképességű személyek munkavégzésük helyére történő eljutását, a munkavégzést 
segítő, lehetővé tevő speciális eszközök, berendezések beszerzését, a munkahelyek 
megfelelő, szükség és igény szerinti adaptációját. Mindezeket a megváltozott 
munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő projektekben elszámolható 
költségként kell szerepeltetni.” Felelős: Nemzetgazdasági Miniszter, Emberi Erőforrások 
Minisztere, Miniszterelnökséget vezető miniszter. Határidő: 2017. évtől kezdődően. Forrás: a 
finanszírozás tervezett forrása a GINOP 1. prioritás, melyről az éves fejlesztési keretek 
tervezése során születik döntés, EFOP 1. prioritás. 
 
Azokban a GINOP-5. projektekben, ahol megváltozott munkaképességű személyek 
foglalkoztatásának elősegítését célozták meg, ott ez teljesül, tehát, a felsorolt költségek be 
vannak építve az elszámolható költségek közé. EFOP-1. prioritásban még nem jelent meg olyan 
felhívás tudomásunk szerint, ahol ilyen jellegű költségek elszámolhatóak lettek volna. 
 
Ennek kapcsán arra kívánunk utalni, hogy – különösen a mozgáskorlátozott személyek 
esetében – a közlekedés akadálymentessége, vagy annak hiánya sarokpont, e nélkül ugyanis 
ezek az emberek sem képzésben, sem foglalkoztatásban nem tudnak részt venni. Az 
akadálymentességgel kapcsolatban ugyanakkor ma is rengeteg a negatív tapasztalat. A 
MEOSZ. felmérésének válaszadói közül is sokan panaszkodtak a képzési, foglalkoztatási 
nehézségek kapcsán az akadálymentesség hiányára, különösen vidéken.  
 
13. Észrevételeink, javaslataink 
 
A MEOSZ rendkívül fontosnak tartja a fogyatékos személyek képzésével, foglalkoztatásával 
kapcsolatos párbeszédet, így jelen ombudsmani vizsgálatot is. Ahhoz ugyanis, hogy a 
fogyatékos személyek teljes, aktív életet tudjanak élni, e két területen még nagyon sok 
változtatásra van szükség úgy a foglalkoztatási, támogatási rendszert érintő szabályozás, mint 
a társadalom, ezen belül is a munkaadók szemléletváltása tekintetében.  
 
Mindenek előtt arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a fogyatékos személyek képzése, 
foglalkoztatása tekintetében is az idevonatkozó hazai jogszabályok ENSZ egyezménynek 
történő megfeleltetése volna a legfontosabb. 
 
A képzések elérhetőségét tekintve, az azokon való részvétel vonatkozásában a 
mozgáskorlátozott személyek leginkább az akadálymentesítés hiányával találkoznak, illetve 
főként ez képezi korlátját a képzés folytatásának.  
Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy az állam egyrészt az akadálymentesítésre vonatkozó 
szigorúbb szabályozással, másrészt az ehhez igénybe vehető támogatások biztosításával 
ösztönözze a különféle képzési intézményeket az akadálymentesítésre. Ennek megvalósítása 
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egyébként az ésszerű alkalmazkodás elvének érvényesülése érdekében is elengedhetetlen, 
mely elvet állampolgárai vonatkozásában az ENSZ egyezmény alapján Magyarországnak is 
alkalmaznia kell. 
Az egyezmény 24. cikk (2) bekezdés b) pontja értelmében a tagállamoknak a képzéshez 
történő hozzájutás biztosítása során gondoskodniuk kell az egyén igényeihez történő ésszerű 
alkalmazkodásról. 

 
Az álláskereséssel kapcsolatban fentebb vázolt problémák közül ehelyütt azt emeljük ki, hogy 
a nyílt munkaerőpiacon munkát kereső olyan fogyatékos személyeket, akik a megváltozott 
munkaképességűek ellátásában részesülnek, különösen hátrányosan érinti az a rendelkezés, 
mely szerint ők nem minősülnek álláskeresőnek. Ebből több dolog is következik: 
- semmilyen, az álláskeresők részére meglévő munkaerő piaci szolgáltatásra, illetve 
foglalkoztatást elősegítő támogatásra nem lehetnek jogosultak;  
- továbbá munkáltatójuk sem veheti igénybe velük kapcsolatban az 1-es pontban említett, 
többnyire bértámogatásként járó foglalkoztatási támogatást. 
Érthetetlen ez, az ellátásban részesülőket érintő hátrányos szabályozás több okból is. 
Egyrészt a megváltozott munkaképességűeknek járó ellátások éves átlagos összege 
önmagában sem túl magas, az, egyedüli jövedelemként gyakran nem fedezi az érintett 
megélhetését, vagyis inkább segíteni volna szükséges őket az álláskeresés terén a nyílt 
munkaerőpiacon is. Az elmondottakat adatokkal is szemléltetve. 
Az Emberi Erőforrások Minisztérium Szociális Ügyek és Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős 
Államtitkárság adatai szerint 2015. évben a rokkantsági ellátásban részesülők (a fogyatékosok 
jelentős része ebben az ellátásban részesül) csupán 21 %-a dolgozott. 
 
A fogyatékos személyek álláskeresése során egyébként is a mostaninál sokkal hatékonyabb 
segítségnyújtásra lenne szükség akár az ezzel kapcsolatos tájékoztatás, akár részükre - 
egészségi állapotuknak, körülményeiknek megfelelő - állás lehetőségek felkutatása, 
közvetítése terén. 
 
A MEOSZ felmérésében több válaszadó is említést tett arról, hogy komoly segítség volna az 
álláskeresés során, ha létezne egy országos, az érintettek által interneten is elérhető adatbázis, 
mely tartalmazná a fogyatékos személyek foglalkoztatását vállaló nyílt munkaerő piaci és 
védett foglalkoztatók adatait, állásajánlatait, illetve a munkát vállalni szándékozó fogyatékos 
személyek szükséges adatait, és itt lehetőség volna a kapcsolatfelvételre is a felek között.  
 
Az álláskereséssel kapcsolatos támogatás során figyelemmel kellene lenni az ENSZ egyezmény 
27. cikk d) pontjára is, mely alapján a tagállamoknak biztosítaniuk kell a fogyatékossággal élő 
személyek számára, hogy hatékonyan hozzáférjenek az általános szakmai és pályaválasztási 
tanácsadói programokhoz, a közvetítői szolgáltatásokhoz, valamint a szakképzéshez és 
továbbképzésekhez. 
 
A foglalkoztatást ösztönző támogatási rendszert annak szem előtt tartásával kellene ki-, illetve 
átalakítani, hogy a megváltozott munkaképességű személyek csoportja rendkívül heterogén. 
Ide nagyon eltérő állapotú, egészségkárosodású személyek tartoznak (közöttük sokan 
fogyatékosok), akiknek adott esetben teljesen különböző segítségre, sérülésspecifikus 
támogatásra van szüksége a foglalkoztatás terén, és az őket foglalkoztató munkáltatóktól is 
nagyon eltérő alkalmazkodást kívánnak meg e csoport tagjai. 
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Mindenképp a jelenleginél differenciáltabb és személyre szabottabb támogatási rendszerre 
van tehát szükség, ami kiterjedne a fogyatékos személyek egyénre szabott foglalkoztatási 
rehabilitációjára is.  A különbségtétel jelenthetné például azt, hogy bizonyos támogatásokat 
kizárólag a fogyatékossággal élő munkavállalókat foglalkoztató munkaadók vehetnének 
igénybe, vagy a támogatás mértéke lenne eltérő attól függően, mely csoportba tartozó 
munkavállalók foglalkoztatását célozza meg. Külön vizsgálni kell, hogy a fogyatékos 
embereket célzó rehabilitációs intézkedések, mennyire célozzák a fokozott támogatási 
szükségletű személyeket, hiszen jelenleg ők az összes támogatási formából jellemzően 
kimaradnak. Nem tudunk olyan programról, mely a személyi segítést igénylő vagy halmozott 
sérüléssel élő (pl. mozgássérült és kommunikációs nehézséggel küzdő) mozgássérült emberek 
hosszú távú nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedését támogatta volna. Részükre a támogató 
technológiák fejlesztésével kapcsolatos és az ésszerű alkalmazkodás gyakorlati 
megvalósítását támogató programokat kell biztosítani. 
 
Véleményünk szerint a fogyatékossággal élő személyek esetén sokkal inkább a nyílt munkaerő 
piaci foglalkoztatást kell ösztönözni a védett foglalkoztatással szemben. Ezt szolgálhatná, ha 
a nyílt munkaerő piaci munkáltatók támogatást kapnának a fogyatékossággal élő 
munkavállalójuk foglalkoztatásához szükséges akadálymentesítéshez, a munkahelyi 
környezet adaptációjához, a munkavégzést segítő speciális eszközök beszerzéséhez, és 
rehabilitációs foglalkoztatási tanácsadói, mentori segítség is biztosítva lenne számukra.  
Tudomásunk szerint jelenleg ilyen támogatási forma nem létezik. 
 
Kiemelnénk, hogy a mozgássérült emberek nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésének két 
alapfeltétele az akadálymentes közlekedés fejlesztése, és a támogató szolgálatok 
kapacitásának növelése, e nélkül nagyon leszűkülnek az általunk képviselt célcsoport 
lehetőségei.  
 
Mint, ahogy az a különféle adatokból is egyértelműen kitűnik, a rehabilitációs hozzájárulás 
intézménye, a jelenlegi formájában nem megfelelő eszköz a munkáltatók ösztönzésére 
fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatása érdekében.  
Sokan inkább annak megfizetését vállalják foglalkoztatás helyett, de mivel nem csak 
fogyatékos, hanem bármilyen megváltozott munkaképességű személy alkalmazásával 
mentesülnek a hozzájárulás megfizetése alól, ezért ez egészen biztosan nem hat a 
fogyatékossággal élő munkavállalók foglalkoztatásának ösztönzése irányába. 
Véleményünk szerint hatékonyabb lenne a rehabilitációs hozzájárulás intézményének 
átalakítása, oly módon, hogy fogyatékossággal élő munkavállaló foglalkoztatása esetén a 
hozzájárulás 100 %-a, a nem fogyatékos megváltozott munkaképességű munkavállaló 
foglalkoztatása esetén pedig ennél kisebb mértékben mentesülhetne a munkaadó.  
 
 
Örvendetesnek tartjuk a rehabilitációs kártya jogosulti körének ez év január 1-jétől történt 
bővítését. Figyelemmel azonban arra, hogy a megváltozott munkaképességűek közül azok, 
akik kizárólag támogatással foglalkoztathatók, a jogszabály módosítás ellenére sem 
jogosultak erre, célszerű lenne ezt rájuk is kiterjeszteni. Ez annál is inkább indokolt, mivel a 
fogyatékos emberek egy része épp ebbe a kategóriába tartozik, és - állapotuk miatt - nekik 
okoz a legnagyobb nehézséget az elhelyezkedés, hiszen feltehetően az ő esetükben kell a 
munkáltatóknak leginkább alkalmazkodnia.  



17 
 

Erre vonatkozóan már javasoltuk a szaktárcának, hogy a komplex minősítésen D és E 
kategóriába sorolt személyek, valamint rokkant járadékot és fogyatékossági támogatást kapó 
fogyatékos személyek is kapjanak rehabilitációs kártyát.  
 

Az ENSZ egyezmény 27. cikk g) pontja a tagállamok feladatává tette, hogy fogyatékossággal 
élő személyeket foglalkoztassanak a közszférában. 

Tudomásunk szerint Magyarországon a fogyatékossággal élő emberek közszférában történő 
foglalkoztatása egyáltalán nem jellemző annak ellenére, hogy bizonyosan sok olyan 
munkahely, munkakör van, amit megfelelő végzettség, szakképesítés birtokában ők is el 
tudnának látni fogyatékosságuknak megfelelő ésszerű alkalmazkodás figyelembe vételével. 

A MEOSZ felmérésének válaszadói közül a foglalkoztatás elősegítése tekintetében többen is 
jelezték, hogy sokkal szélesebb körben kellene biztosítani az atipikus foglalkoztatási formákat, 
így a távmunka lehetőségét.  

Mivel jelenleg még komoly hiányosságok tapasztalhatók a közlekedés (különösen vidéken) és 
a munkahelyek akadálymentesítése terén, ezért az otthonról végezhető távmunka sok 
mozgáskorlátozott személy előtt nyithatná meg a munkavállalás lehetőségét. A felmérés 
válaszadói közül ugyanis nagyon sokan hivatkoztak az akadálymentesség hiányára a 
foglalkoztatási nehézségekre vonatkozó kérdésre válaszolva.  
 
Reméljük, hogy észrevételeinkkel, javaslatainkkal a munkájukat segíteni tudtuk.  
Továbbra is szívesen állunk rendelkezésre, jelen projekttel kapcsolatosan.  
 
 
Budapest, 2017. 06. 07. 
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