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Tis ztelt Elnok Ásszont,!

Szeretném tájékoztatn, hogy a ,'Munka Mélt sága" címri egész éves tematikus alapjogi projekt
keretében 2012. év során jogel dom nagy jelentoségri vizsgálatokat folvtatott a munka vtlágát, a

munkaer piacot, foglalkoztatásté""Jint kérdésekben, a legkrilonboz bb specifikus szempontokra is kitén-e.'
Egyebek mellett a fogyatékossággal él ernberek foglalkoztatásának helvzetét. ellrelvezkedési

esélyeik, és munkakoriilményeik kérdéskotét is részletesen rizsgálta. a tapaszta1arokr l. rizsgáIan
eredményekr l sz l jelentésében pedig tobb konkrét ajánlást, intézkedési jar_aslatot megtbgalmazotÍ'e
jogalkot felé.

_\ kor-etkezetes ombudsmani gr-akorletbanráI:ozat|anulkiemelt jelent ségri, hogy az alapvet jogok
biztosár l sz \ 2017' ér'i CXI. ton'ényben (a továbbiakban: Ajbt.) el írt jogszabáWi kotelezettségének
eleget téve a biztos megkiirlonboztetett figyelmet fordítson a leginkább veszélreztetett társadalmi csoportok
jogainak védelmére, valamint a 2007. évi XCII. ton'énnyel kihirdetett, a fogvatékossággal él személvek
jogafu l sz I egyezmény végrebajtásának segítésére, r'édelmére és ellen rzésére'

Mindezekre figyelemmel az éssryni alkalnaykodás feltételeil-el osszetuggésben 2012-ben ezl
ál7apította meg az akkod a|apjogt biztos, hogy a ,,I\Íunka torvénykonrr-ér l szolr 201'2. ér-i I. ton_énv (a
tor'ábbiakban: Mt.) és a Íogyatékos személyek jogir,5l és esélyegyenl séguk biztosításárol sz I 1998' ér_i

L\VI. tonény (a továbbiakban: Fot.) a fogalrnat ug}'an átvette, de a tartalmi kovetelménvek rendszerének
meghatározását a jogalkot elmulasztotta' Hián'rzik az ésszer alkalmazkodás kor'etelmén}- és

SzempontÍendszere, valamint az ehhez kapcsol d támogatások, a foglalkoztatást él segít támogatási
rendszer osszhangja. Így a hatá|vos magyaÍ jogszab,áIy kornyezet csak részben felel meg az EU 2O2O

Stratégiában foglaltaknak, és nem felel meg a CRDP2 onáll életvitelr l és társadalmi tészvéte|r l sz \
normáinak.''

A demográfiai valtozások kovetkeztében az egyfe zsugorod munkaer piac prob|émájávaI
szembestilve, az F;ut pas' Tanács 2006-os tavaszi rilésén rávllágstott ana, hogy a lehet legjobban ki kell
aknázrlt a munkaer piacr l kirekesztett embetek kihasználatlan potenciálját és a fogyatékossággal él
személyeket ezefl a téren kiemelt fontosságri csoportok kozé sorolta.' A fogy^tékossággal é1 emberek
foglalkoztatási szintje Eut pa-szerte dtámaían alacsctny; helyzetrik javítása, és a munkaer -piacra tortén

thttp://www.aibh.hu/documents/10180/724834/munka-meltosaga-2013.pdf/c5bba0ef-7e3c-47c -bcfc-
'7 5ac34f64642fuersion= 1.0
2 UNCRDP = UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities - Áz ENSZ fogyatékossággal éI személyek jogair l
sz l Egyezménye, Magyarországon kihirdette a2007. évi XCII. torvény
3 Á fogyatékossággal éI k helyzete azEur paiUni ban: a 2008-:]009-es eur pai cselekvési terv
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bevonásuk nélkrirl nem teljesíthető az Európai Unió Európa 2020 sttatég1ájának azon célkitűzése, hogy
2020-ra7So/o-n emelkedjen a20 és 64 éves kotosztály foglalkoztatásírátája.a

Mindezeket előtebocsáwa, valamint arta tekirrtettel, hogy a témában folytatott kotábbi vizsgálatok
elvégzése, a 2012-ben megfogalmazott ombudsmani ajánlások megtétele és 2074-2020 között időszakra
szóló Statégsa ,íjratervezésének időpontja felénél járunk, fontosnak taÍtom a korábbi ombudsmani
aiánlások nyomán tett kormányzai intézkedések, a fogr-atékossággal é1ő munkaválla|ők fog|a|koztatását
érintő r'áltozások feltérképezését.

Az e célkitűzéssel, hivatalból indított r-izsgálatom keretében az Ajbt. 26. $-a alapján kérem, hogy a

jelen levelem kézhezvéteIétő| számított 30 napon belri{ szíveskedjen tájékoztatri a következőkől:

t. }Iegítélése szerint a 2012. évben tett ombudsmani megállapítások, illetve felkérés a|apján
kezdeménvezett kormánvzad intézkedések nril,ven konkrét táItozásokat idéztek elő, mennyiben
tekintlretők eredménvesnek (például a foglalkoztatási és támogatási rendszet át]áthatóbbá és kellően
kidolgozottá tétele tekintetében)?

2. Véleménve szerint a 201'1-2020 közötti időszak tbglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseiről szóló
szakpoliukai stratégia5 eredménvesen segíti a fo-er-atékossággal élő emberek elhelyezkedését,
foglalkoztatását, mindennapi munkar-égzésének gr-akorlatát?

3. Hogyan Iát1a, a Nemzeti trÍunkaügri Hivatal megszűnése, a Nemzetgazdaság l\tinisztérium
Munkaerőpiacért és I(épzésért Felelős Államtitkárságba r_aló beolvadása, illen-e a munkaügr-i
központok I(ormányhivatalok szen-ezeti egységerr_é történő átszen-ezése mrként érintette a
fogyatékoss ággal é|ők számáta az ewes munkaügri szolgáltatások biztosítottságát?

4. Á kormányhivatalok mrrnkaügyi központjai által szen_ezem t_elnőm képzések keretében indrtom
tanfolyamokon mennyiben tudnak részt venni to-9r_atékossá-qgal élő személr_ek? Biztosítanak-e
számukra speciáIis, a különböző fogr'atékossá5/ csoportoknak megt_eleiő képzéseket és eszközöketi

5. Tapasztalatuk alapján a nvílt munkaerőpiac.ln vagy az a7<kredttált munkáltatóknál nagvobb az
elhelyezkedés esélye a fogyatékossággal é1ő álláskeresők. munkar_állalók számára?

6. Van-e arról tudomása,hogy jelenleg hánr akkreditált munkáltató r_an \Íagr_arorszá-Qon?
7. Áz akkreditált foglalkoztatás rendszere mennl'iben lratékonr- és eredménr-es a megr_áltozott

munkaképességű személyek rehabilitációs és tírsadalmr inklúzióia szempontjából?
8. Tapasztalatu szednt a megváltozott munkaképességű embereket tbglalkoztatók támogatása

tekintetében mennyiben valósul meg az európai uniós torrások t_e jlesztési célú kihasz ná|tsága?
9. Ismeretei alapján történtek-e kormánrzati intézkedések a 2012. évben tett ombudsmani

megállapítások, illetve felkérés nvomán az tíssryni a/kaltza1kodás feltételrendszerére vonatkozó
részIetszabályok kidolgozása, valamint a Íogyatékossággal élő személyek foglalkoztatását elősegítő
támogatási rendszer összhangjának megteremtése, illen-e egy központi ellenőrzési stratégia
kidolgozása és alkaImazása érdekében? Ezek az íntézkedések milyen konkrét változásokat idéztek
elő, mennyiben tekinthetőek eredmén'vesnek?

10. Van-e tudomása arról, hogy milyen gr akorisággal folvtatnak ellenőrzést a felügyeleti szervek6 a

fogyatékossággal éIő személyeket foglalkoztató (r.édett, illetve nÉt munkaerőpiacon működő)
munkáltatóknáI? Ezek az elIenőrzések jellemzően hivatalból vagy kételemre indulnak?

11. Milyen á|talános és speciális munkavédelmi előírások r'onatkoznak a Íogyatékossággal é1ő emberek
munkavégzésére? Tudomása szerint a felügyeleti szervek rendelkeznek-e kidolgozott' egységes
stratégiával ez en előtások betartás ának ellenórz és ére ?

a Jelentés a fogyatékossággal élő személyek mobilitásáróI és befogadásáról, valamint a 2070-2020 kózötti ídőszakta vonatkozó
európai fogyatékosságügyi sttatégsátőI
s http: / /ngmszakmaiteruletek.kormany.hu f foglakoztataspolitika
6 Áz állarri foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és niunkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szewek hatósági és más
feladatainak el]átásáról szőIő 320/2074. QilI. 13') Korm. rendelet értelmében a Kormány valamennyi foglalkoztatási feladatkör,
így a munkavédelmi és munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos köz:tgazgatási feladatok el]átására is a (nemzetgazdaságt)
minisztert és kormányhivatalt jelöli ki. 
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L2.Yan-e tudomása bármilyen kotmányzai intézkedéstőI az orczágos Fogyatékosságügyi Ptogtam
végrehajtásának 2015-2078. évekre vonatkozó Intézkedési Terve7 3.15 és 4' pontjában
megfogalm^zott,kéPzést és foglalkoztat^st édntő elemeivel összefliggésben?

Kérem, szíveskedjen továbbá tájékoztati az ügykörtel kapcsolatos egyéb javaslatutőI, át7áspongfuől,
illetve a vizsgőlat tátgyával összefuggésben felmerirlő problémákról.

Segítő egytittrnűködését előre is köszönöm.

Budapest,2017. ápdts L^ .

Udvozlettel:

},,"* ^u.
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1 1653 /2075. (IX. 14.) Korm' hatfuo zat az oszágos Fogyatékossá$ig5ri Progtam végtehajtás ának 2015-2078. évekre vonatkoz
Intézkedési Tervér l
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