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Bevezetés  

 

E Jelentés a fogyatékosságügy területén a 2007 és 2010 között megtett főbb intézkedéseket 

mutatja be a 10/2006. (II. 16.) OGY határozattal elfogadott új Országos Fogyatékosügyi 

Program (a továbbiakban: Fogyatékosügyi Program), valamint a 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. 

határozattal elfogadott, az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007–2010. 

évekre vonatkozó középtávú intézkedési terve (a továbbiakban: Intézkedési Terv) alapján.  

 

A Jelentés az egyes intézkedéseket és a végrehajtásukról szóló beszámolókat az Intézkedési 

Terv szerinti sorrendben tartalmazza. Azon intézkedések, amelyek nem közvetlenül az 

Intézkedési Terv valamely pontjának végrehajtását szolgálják, hanem a Fogyatékosügyi 

Programhoz kapcsolódnak, az adott témakörről szóló fejezet végén kerülnek kifejtésre. 

 

 

I.  

 

A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEKET ÉRINTŐ TÁRSADALMI SZEMLÉLET KEDVEZŐ 

IRÁNYÚ MEGVÁLTOZTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS CÉLOK 
 

1. Biztosítani kell, hogy az előítéletek lebontása érdekében anti-

diszkriminációs műsorok, kampányok induljanak a médiában. Továbbá 

biztosítani kell, hogy kiadványok készüljenek a fogyatékos személyek 

kedvezőbb társadalmi megítélése érdekében. 
 

A fogyatékossággal élő személyeket érintő társadalmi szemlélet megváltoztatása érdekében 

2009-ben antidiszkriminációs műsorok készültek, illetve médiakampány folyt, amelynek 

keretében rövid spotokban az egyes fogyatékosság-csoportokba tartozó fogyatékossággal élő 

emberek mindennapi élete került bemutatásra. Az intézkedés végrehajtását két konstrukció is 

támogatta a Társadalmi Megújulás Operatív Program 5.5.4. (antidiszkriminációs műsorok 

támogatása) és a Társadalmi Megújulás Operatív Program 5.5.5. (pl. antidiszkriminációs 

dokumentumfilm támogatása).  

 

A társadalmi érzékenység növelése érdekében az országos rendezvényeken biztosításra 

kerültek a fogyatékossággal élő személyek által készített termékek, művészeti alkotások 

bemutatásához és vásárához szükséges technikai feltételek. A kormányzati rendezvények 

tervezésekor és végrehajtásakor a fogyatékossággal élő személyek aktív bevonása biztosítja, 

hogy igényeik a lehetőségeken belül a legmesszebbmenőkig figyelembe legyenek véve.   

 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság heti rendszerességgel három rádióban, információs, 

tájékoztató műsorokban tájékoztatja a közvéleményt az egyenlő bánásmód követelményének 

megsértésével kapcsolatos eljárásokról. 

 

2. Elő kell segíteni, hogy a kultúra, a művészet vagy a tudomány területén 

tehetséges fogyatékos fiatalok bekapcsolódhassanak a Nemzeti Kiválóság 

Programba. 
   

A Nemzeti Kiválóság Program elismeri a tehetséggel párosuló kiváló teljesítményt, motiválja 

a kimagasló oktatási, kutatási tevékenységet, a nemzetgazdasági, valamint az európai 

gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérését bármely tudományterületen, de 
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különösen a matematika, a műszaki tudományok és a természettudományok területén. A 

program kidolgozása 2009-ben indult. A program keretein belül célként szerepelt olyan 

feltételrendszer kialakítása, amely elősegíti, hogy a tehetséges, fogyatékossággal élő fiatalok 

bekapcsolódhassanak az ösztöndíjprogramba. 

 

3. Bővíteni kell a sajátos nevelési igényű tanulókat befogadó közoktatási 

intézmények körét, biztosítva az egyéni tanulási igényekhez jobban 

alkalmazkodó módszerek alkalmazását. A gyógypedagógiai nevelésben-

oktatásban részt vevő iskolákat fel kell készíteni a sajátos nevelési igényű 

gyermekek oktatásával kapcsolatos módszertani feladatok ellátására. 
 

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált nevelésének, oktatásának jogszabályi 

feltételei – azon belül a szakszerű fejlesztésüket meghatározó szakmai követelmények – a 

korábbi években kialakításra kerültek. A 2007. év jogalkotási tevékenységéből az integrált 

nevelés, oktatás feltételeinek biztosítására vonatkozó legfontosabb intézkedések az alábbiak 

voltak: 

 

Az egyes pedagógiai szakszolgálatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, 

folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 15/2007. (III. 

14.) OKM rendelet, és a pedagógiai szakszolgálatok és a sajátos nevelési igényű tanulók 

támogatása igénylésének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének rendjéről szóló 

15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet az utazótanári szolgáltatást nyújtó intézmények által – a 

szolgáltatásnak a gyermek, tanuló lakóhelyén (tartózkodási helyén) történő biztosítása 

érdekében – személygépkocsi vásárlásához, továbbá a szakértői és rehabilitációs 

tevékenységet, illetve a nevelési tanácsadás feladatát ellátó intézmények pedagógusai számára 

a diagnosztikai munkát egységesítő, annak minőségét javító képzésen való részvételhez 

biztosított támogatást. 

 

A ráfordítás 2007-ben 200 millió forint, 2009-ben 218,3 millió forint volt. (Forrás: 

költségvetési törvény 5. számú melléklete, a pedagógiai szakszolgálatok támogatására 

biztosított központosított előirányzat.) 

 

A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési 

rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 

16/2007. (III. 14.) OKM rendelet alapján a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, 

oktatását ellátó intézmények fenntartói részesültek (összesen 613 millió forint) támogatásban 

a testi, érzékszervi fogyatékossággal élő tanulók részére szükséges speciális eszközök 

beszerzéséhez, mely jelentősen növelte a tanulók eredményes tanulási esélyeit. (Forrás: 

költségvetési törvény 5. számú melléklete, szakmai és informatikai fejlesztési feladatok.) 

 

A 2007–2010-ben megvalósult, illetve megkezdett fejlesztési programok: 

Fejleszteni kívánt terület: intézmény, intézményhálózat, szolgáltatás megvalósítását szolgáló 

szakmai programok. 

 

A megvalósításhoz szükséges eszközök, lépések A részfeladatok 

megvalósításához kapcsolódó 

partnerek, egyéb résztvevők 
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1. Kutatási program a sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai inklúziója helyzetének feltárására, 

inkluzív óvodák gyakorlatának leírására. 

 

Programgazda: Fogyatékos 

Személyek Esélyegyenlőségéért 

Közalapítvány  

Az óvodapedagógia és a 

gyógypedagógia gyakorlati és 

elméleti szakemberei 

2. A sajátos nevelési igényű tanulók középiskolai 

pályafutását segítő pedagógiai műhelymunka 

működtetése, és a tanári munka gyakorlatának 

segítése.  

a) OFI kiadvány: Módszertani segédanyag a 

középiskolai integrációs gyakorlat segítésére 

pedagógusoknak 

b) Az integráció jó gyakorlatai a középiskolákban 

(szervezetfejlesztés, tananyagtartalmak, tanulás 

módszerei, környezete, eszközei stb. témában) 

c) Szakmai nap, központi szintű (2008. március) 

Programgazda: Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet (OFI) 

Iskolafejlesztési és Integrációs 

Központja 

 

Középiskolák, elméleti és 

gyakorlati szakemberek 

3. A sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal 

kapcsolatos pedagógiai gyakorlatban az egyéni 

fejlesztésnek kiemelkedő szerepe van. A program 

célja tapasztalatok gyűjtése a meglévő gyakorlatokról, 

a szükséges és elégséges keretrendszer leírása, 

továbbá olyan szakmai anyag elkészítése, mely 

támogató segítséget nyújt a tartalmi munka, az egyéni 

fejlesztési tervek elkészítése, alkalmazása, hatása, 

illeszkedése stb. tervezéséhez, dokumentálásához is.  

Programgazda: Fogyatékos 

Személyek Esélyegyenlőségéért 

Közalapítvány  

A pedagógia és a gyógypedagógia 

gyakorlati és elméleti szakemberei 

4. A súlyos, halmozott fogyatékossággal élő 

gyermekek fejlesztő iskolai oktatásának 2010. 

szeptember 1-jei kötelező bevezetéséhez a már 

működők tapasztalatainak összegyűjtése, elemzése. 

Fejlesztő iskolák létrehozásának, működtetésének 

segítése – a hét régióban lebonyolításra kerülő – 

szakmai napok szervezésével. 

Programgazda: Fogyatékos 

Személyek Esélyegyenlőségéért 

Közalapítvány  

A pedagógia és a gyógypedagógia 

gyakorlati és elméleti 

szakemberei, valamint a fejlesztő 

iskolai oktatás biztosítására 

kötelezett szociális intézmények, 

intézményfenntartók 

5. Szülősegítő szolgáltatások támogatása 

Sajátos nevelési igényű 

gyermeket, tanulót nevelő szülők 

szervezetei 

6. Az autista tanulókat oktató közoktatási 

intézmények autizmusspecifikus személyi és tárgyi 

feltételeinek vizsgálata, oktatási sztenderdek 

kidolgozása megtörtént. A 2010/2011-es tanévre – 

20 millió forint összegű forrással – pályázat segítette 

Programgazda: Fogyatékos 

Személyek Esélyegyenlőségéért 

Közalapítvány  



 

 

5 

 

az intézményi bevezetést. 

7. A pedagógiai diagnosztikai munkában részt vevő 

orvosok részére „A gyermek rehabilitáció és 

fejlődéspediátria alapjai” továbbképző tanfolyam. 

Elsősorban a tanulási képességet 

vizsgáló szakértői és rehabilitációs 

bizottságokban foglalkoztatott 

orvosok 

Közreműködő: Országos 

Gyermekegészségügyi Intézet 

 

Az egyes intézkedések megvalósítására fordított (2007–2010) költségvetési adatokat az 1. 

melléklet tartalmazza. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását támogató intézkedések az Új 

Magyarország Fejlesztési Tervben is fontos helyet foglalnak el. A Társadalmi Megújulás 

Operatív Program keretében részben kiemelt projektek, részben pályázati konstrukciók útján 

kerül sor a sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos tartalmi fejlesztésekre. 

 

Pályázati konstrukciók: 

 

A. Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények (EGYMI) hálózata 

 

A konstrukció célja a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását ellátó közoktatási 

intézmények felkészítése az általuk nyújtott integrációs szolgáltatások tekintetében 

(képességfejlesztő, integráló, differenciált módszertani szolgáltatások nyújtása a többségi 

közoktatási intézmények számára), a profilbővítéssel járó szakmai kompetenciáik 

kiterjesztése, minőségük fejlesztése. 

 

A magyar közoktatás az elmúlt időszakban jelentős változásokon ment keresztül, ami a 

rendszer hatékonyságát, irányítását, finanszírozását egyaránt érintette. A Nemzeti Alaptanterv 

a tartalmi szabályozást helyezte új alapokra, a közoktatás közép- és hosszú távú stratégiái 

pedig pontosan megjelölik a fejlesztés irányait, eszközrendszerét. A korszerűsítés elsősorban 

az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgálja a képességek, a kulcskompetenciák 

fejlesztésével egyidejűleg a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, az egyenlő 

hozzáférés, az esélynövelés biztosításával. Ehhez a meglévő iskolarendszer egészét érintő 

fejlesztés szükséges: új pedagógiai, módszertani kultúrára, korszerű tananyagokra, 

eszközökre, az integrációs folyamatokat támogató fizikai és szellemi környezetre van 

szükség.  

 

A fogyatékossággal élő gyermekek tekintetében megjelenő esélyteremtési törekvések, ezzel 

kapcsolatosan az európai régió országainak tendenciái már közel tíz évvel ezelőtt láthatóvá 

váltak hazánkban. A jelentős létszámcsökkenés mellett a gyógypedagógiai intézmények 

tanulópopulációjának problémái is súlyosabbá váltak, miközben egyre szélesebb körű az 

integráció azoknál a gyermekeknél, akiknél ez megvalósítható. A speciális intézmények egy 

része a látható változásokra válaszul részleges profilváltást valósított meg. Tevékenységeiket 

kiterjesztették a szakiskolai képzés, a korai fejlesztés, az integrált nevelés, oktatás, illetve más 

sajátos nevelési igényű csoportok nevelésének, oktatásának megvalósítására is.  

 

Az integrációs tendenciák felerősödése, a gyógypedagógiai intézmények profilbővítései 

összhangban vannak azokkal a szakpolitikai elképzelésekkel, amelyek a sajátos nevelési 

igényű tanulók esélyteremtését célozzák. Azzal, hogy az egységes gyógypedagógiai 
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módszertani intézmények működésének feltételeként a sajátos nevelési igényű tanulók 

integrációjának támogatását határozza meg a közoktatási törvény, a jogszabályi háttér is 

biztosított a kitűzött cél megvalósításához. A már elkészült − hat kompetencia területre 

kifejlesztett − oktatási programok, programcsomagok mellett az Európai Unió ajánlásai 

alapján további két kompetencia területre, illetve természettudományos műveltség területre 

kívánunk új típusú, portfolió jellegű tananyagokat biztosítani. 

 

A pályázati konstrukció tervezett keretösszege 2007–2008 között 420 millió forint volt. A 

TÁMOP 3.1.6. Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények (EGYMI) hálózata 

pályázaton 21 projekt nyert támogatást, melyek szakmai megvalósítása 2011. március 31-én 

zárult. Hatályba lépett szerződésekkel 396 millió forint támogatás biztosítására került sor a 

programok megvalósításához. 2011-ben a tevékenységhez újabb 1.000 millió forintos 

támogatási keret állt rendelkezésre. 

 

B. Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja 

 

A konstrukció célja a sajátos nevelési igényű gyermekek befogadó oktatásának óvodai, iskolai 

integrációjának támogatása, a gyógypedagógiai szakmai kultúra minőségi megújítása, továbbá 

oktatásuknak, képzésüknek a többségi iskolarendszeren belüli megvalósítása, az inkluzív 

nevelésre készülő és azt megvalósító befogadó pedagógiai gyakorlat és szolgáltató 

eszközrendszer támogatása. 

 

Az elmúlt időszakban egyértelmű közeledés és egymásra utaltság tapasztalható a többségi 

pedagógia és a gyógypedagógia között a nevelés, oktatás szervezésének területén. Az ágazat 

átfogó integrációs fejlesztései, jogszabály-módosításai abba az irányba hatnak, hogy a 

nevelés-oktatás folyamatában és a kapcsolódó szervezetek működésében erőteljesebben 

jelenjen meg az antidiszkriminációs törekvés, csökkenjen a gyengébb érdekérvényesítő 

csoportok kirekesztése, és erősödjön közreműködésük a közoktatás esélyteremtést szolgáló 

céljainak megvalósításában. Az inkluzív intézmények nem csak a sajátos nevelési igényű 

tanulók befogadására alkalmasak, hanem kezelni tudják az átlagtól bármilyen módon eltérő 

gyermekek (tehetséges, szorongó, lemaradó, újrakezdő) együttnevelését is. A fő cél olyan 

befogadó iskolarendszer kialakítása a közoktatásban, ahol az iskola alkalmazkodik a 

gyermekek körében tapasztalható kulturális, képességbeli és tanulási szükségletekben 

megnyilvánuló sokféleséghez. 

 

A pályázati keretösszeg 976 millió forint volt, a konstrukció száma: TÁMOP 3.4.2.  A 

pályázati felhívás eredményeképpen 6 nyertes konzorciumban – összesen 23 gyógypedagógiai 

és többségi intézményben – jelenleg folyik a projekt megvalósítása. 

 

4. Az oktatás valamennyi szintjén a tanulók életkori sajátosságainak 

megfelelő tananyagok összeállításával kell lehetővé tenni a 

fogyatékosságokról szóló ismeretek elsajátítását. 
   

Kidolgozásra és közzétételre került az „Elindulás – Felkészülés a fogyatékosság 

megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére” című szakmai segédlet. Az 

elkészült szakmai dokumentum nem hagyományos „tananyagként” segíti a 

fogyatékosságokról szóló ismeretek elsajátítását. Az ajánlott – az iskolai oktatás elsőtől 

negyedik, ötödiktől nyolcadik, és kilencediktől tizenkettedik évfolyamára kidolgozott – 

tevékenységek, és foglalkozástervek mindegyike a Nemzeti Alaptanterv által meghatározott 

fejlesztési területekhez és kulcskompetenciákhoz kapcsolódik, tág mozgásteret biztosít a 
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pedagógusok számára. Az óra-, és foglalkozásvázlatok úgy kerültek kidolgozásra, hogy azok 

akár egymást követően is használhatóak a különböző tanórákon, projektekben, de egy-egy 

kiemelése is segíti a témával való ismerkedést. A programok során feldolgozandó anyagokat, 

film- és képmellékleteket, irodalmi és művészeti alkotásokat is tartalmaz az összeállítás. A 

szakmai segédlet a pedagógiai intézetek részére megküldésre került, a kiadvány elektronikus 

úton elérhető és letölthető (http://www.fszk.hu/opi/kiadvanyok.htm). Az intézkedés 

megvalósításához kapcsolódó (2007–2010. évek) költségvetési adatokat a 2. melléklet 

tartalmazza. (Forrás: költségvetési törvény XX. fejezete, gyógypedagógiai tankönyvellátás, 

sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása megnevezésű előirányzat.) 

 

5. A tanító- és tanárképző intézményekben elérhetővé kell tenni az integrált 

oktatási formák, a fogyatékos gyermekekkel való kommunikációs és 

oktatási módszerek elsajátításának lehetőségét. 
 

2007. december 31-i határidővel elkészült a tanító, az óvodapedagógus képzés, a 

gyógypedagógus képzés, továbbá a tanárképzés kompetenciaalapú képzési és kimeneti 

követelményeinek meghatározása. Bevezetésre kerültek második tanári szakképzettségként 

megszerezhető szakképzettségek: multikulturális nevelés tanára, fogyatékosok rekreációja-

tanár, inkluzív nevelés tanára képzések. Az intézkedések megvalósításához kapcsolódó 

(2007–2010. évek) költségvetési adatokat a 3. melléklet tartalmazza. 

 

6. Szemléletformáló programokkal ösztönözni kell a turisztikai szolgáltatókat 

és a turisztikai létesítmények fenntartóit, hogy szolgáltatásaikat egyenlő 

eséllyel hozzáférhetővé tegyék. 
 

A feladat végrehajtásáért felelős két tárca együttműködésének eredményeként összehangolt 

pályázati csomag jelent meg. A fogyatékosságügyért felelős tárca 2008 decemberében, a 

turizmusért felelős tárca pedig 2009 áprilisában írt ki pályázatot. 
 

A 2008-ban kiírt 50 millió forintos pályázat, amely az ESZA Kht-n keresztül került 

lebonyolításra, 2 fő részből állt. A program első része a turisztikai szolgáltatások egyenlő 

esélyű hozzáférésének, valamint a turisztikai szolgáltatók szemléletformálásának 

támogatására (pályázat kódja: FOG-TSZ-08) irányult. A második része pedig a 

fogyatékossággal élő személyek turisztikai igényeinek feltárását (pályázat kódja: FOG-KUT-

08) célozta meg.  

 

A turisztikai szolgáltatások keresleti oldalát vizsgáló felmérés 1000 fős mintavétel alapján 

arra keresett választ, hogy Magyarországon milyen fizetőképes kereslet mutatkozik a 

fogyatékossággal élő emberek – valamint a velük együtt üdülő családtagok és barátok – 

részéről az egyenlő eséllyel hozzáférhető turisztikai szolgáltatások iránt. A tanulmány a 

mozgássérültek, a hallássérültek, a látássérültek, az értelmi fogyatékossággal élők, az autisták, 

valamint a halmozott fogyatékossággal élők tekintetében is részletezi a turisztikai szokásokat, 

a turisztikai tevékenységeket hátráltató tényezőket, a terveket és kívánalmakat, valamint a 

támogatási formákat. A kutatás eredményeit figyelembe véve javaslatokat fogalmaz meg az 

igények és a szükségletek alapján. A több mint 200 oldalas tanulmányt a Motiváció 

Mozgássérülteket Segítő Alapítvány készítette el. 

 

A program másik eleme helyszíni, személyes tréningekkel, tanácsadással és a társadalmi 

érzékenység növelésével célozza meg a turisztikai szolgáltatókat, arra ösztönözve őket, hogy 

épületeik és szolgáltatásaik minél nagyobb részét tegyék hozzáférhetővé a fogyatékossággal 

http://www.fszk.hu/opi/kiadvanyok.htm
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élő emberek számára is. A szemléletformálás a szolgáltatókon túl a potenciális ügyfelekre, 

azaz a fogyatékossággal élő emberekre is irányul, akiknek érdeklődését a turisztika, a 

rekreáció, az üdülés iránt kívánja felkelteni a kampány. 

 

A 2009-ben kiírt 20 millió forintos pályázati konstrukció célja a turisztikai szolgáltatások 

kínálati oldalának felmérése, illetve nyilvántartása. Ennek keretében szakemberek 

segítségével a turisztikai szempontból frekventált régiókban működő akadálymentes 

szálláshelyek és egyéb turisztikai szolgáltatások kataszterének elkészíttetése, majd – a 

különböző fogyatékossági ágakhoz tartozó emberek sajátos szükségletei alapján 

kategorizálva, egyedi szimbólumrendszerrel ellátva –, interneten is hozzáférhető adatbázis 

készítése, amelyből az érintettek megtudhatják, hol érhetnek el számukra is akadálymentes 

szolgáltatásokat. 

 

A meghirdetett kiírásra 4 pályamunka érkezett. A szakmai értékelés alapján a Motiváció 

Mozgássérülteket Segítő Alapítvány „Motility – mozgásképesség” című pályázata részesült 

19,7 millió forint támogatásban a bíráló bizottság javaslata alapján. A hasonló projektek 

menedzselésben nagy tapasztalattal rendelkező szervezet a felmérést turisztikai desztinációk 

keretei között valósítja meg. Az akadálymentesnek minősített szállodákból (70 darab), mint 

csomópontokból kiindulva, a projekt keretében mintegy 3000-3500 létesítmény 

(szálláshelyek, múzeumok, templomok, műemlékek, természeti értékek, világörökségi 

helyszínek, éttermek) minősítése történik meg. Ezt egészítik ki turisztikai szempontból fontos 

egyéb objektumokkal (pl. mozi, színház), valamint a közösségi közlekedési eszközök és 

útvonalak vizsgálatával. 

  

A felmérés végzése során a Motiváció Alapítvány kérte a projekt megvalósítási határidejének 

meghosszabbítását 2010. június 30-ig, mivel a helyszíni ellenőrzések egyeztetése a vártnál 

jobban elhúzódott. A szerződés módosításához a Támogató hozzájárult. A 29 turisztikai 

desztinációban végzett felmérés keretében feldolgozott adatlapok száma: 3299 db volt. A 

Magyar Turizmus Zrt. szakértőivel egyeztetve kijelölt létesítmények közül a bezárt (nem 

nyitott ki), megszűnt, funkciót váltott objektumok száma 520 db volt, nem engedélyezték a 

felmérést (az alapítvány felhatalmazó levele és a Magyar Turizmus Zrt. körlevele, valamint 

előzetes bejelentkezés ellenére) 263 helyszínen. 

 

Létesítménytípusok szerint csoportosítva a felmérés eredményeként összesen 831 db gyógy-, 

wellness- és szálloda, apartman, 818 db kulturális intézmény (múzeum, műemlék, templom, 

szobor) 1438 db vendéglátó-ipari egység és 79 db természeti érték felmérése történt meg. Az 

elektronikus adatbázis a Motiváció Alapítvány honlapján is elérhető. 

 

A Magyar Turizmus Zrt. közreműködésével a turizmusért felelős tárca az alábbi programot 

indította az intézkedési pontban megjelöltek megvalósítása céljából. A program elemei a 

következők: 

- Tematikus kiadvány fogyatékossággal élő gyermekeknek szóló melléklettel. 

Elkészült a „Gyermekbarát Dél-Dunántúl, kirándulás, üdülés gyerekekkel” című kiadvány, 

amely a régió természeti és kulturális kincseit bemutatva, a családoknak ajánl üdülési, hétvégi 

kirándulási lehetőségeket, programokat és szálláshelyeket.  

- Gyógyvizek speciális adatbázisának kialakítása. 

2008. év folyamán készült el az a speciális adatbázis, mely célzottan gyógyvizeink 

összetételét tartalmazza, illetve amellyel a különböző betegségek kezelésére alkalmas 

gyógyvízzel rendelkező magyarországi fürdőhelyek váltak elérhetővé.   

- Speciális turisztikai honlap és adatbázis létrehozása. 
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A Magyar Turizmus Zrt. folyamatosan gyűjt és előkészít olyan adatokat, melyek egy speciális 

– fogyatékossággal élő személyek által használható – turisztikai honlap létrehozásához 

szükségesek. A Nemzeti Turisztikai Adatbázisban (NETA rendszer) jelenleg is kereshető 

speciális igényeknek megfelelő szállás, amely a www.itthon.hu honlapról is elérhető, így az 

adatbázis egy része már látható és használható. A fogyatékosságügyért felelős tárca támogatta 

a www.vendegvaro.hu weboldal akadálymentesített szolgáltatókra vonatkozó adatbázisának 

összeállítását.  

 

7. A Fogyatékosügyi Program „A fogyatékos személyeket érintő társadalmi 

szemlélet kedvező irányú megváltoztatásához szükséges tennivalók” 

pontjához  kapcsolódó egyéb intézkedések. 

A Fogyatékosügyi Program III. fejezet 2. pontja „A fogyatékos személyeket érintő 

társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásához szükséges tennivalók, illetve a 
2.2. alpont „A társadalmi kirekesztettség információhiányból következő okairól” utolsó 

bekezdése szerint „A szociális, a gyermekvédelmi, az egészségügyi, a foglalkoztatási és 

munkaügyi, a jogi, az igazgatási, a belügyi, az informatikai és közlekedési szakemberek alap- 

vagy továbbképzésében jelenjenek meg a fogyatékosügyi ismeretek, illetve sajátítsák el a 

fogyatékos emberekkel történő speciális kommunikációs technikákat.”  

A vizsgált időszakban az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) új rehabilitációs 

feladatainak előkészítéseként, illetve a feladatok egységes végrehajtása érdekében több belső 

képzés valósult meg: 

 

- 2008 első hónapjaiban az ÁFSZ munkatársainak közreműködésével, a Fogyatékos 

Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány szervezésében, a rehabilitációs járadék 

fogadására felkészítő program keretében  elkészült a foglalkozási rehabilitáció tankönyve,  és 

a Közalapítvány Sz27/2 kódszámon rögzített, „A rehabilitációs folyamatba bekapcsolódó 

szakemberek képzése és továbbképzése” program  keretében  valamennyi kirendeltség-vezető 

és multiplikátorok közreműködésével kirendeltségenként 2 fő ügyintéző felkészítésben 

részesült.  

- 2009-ben ehhez kapcsolódott a foglalkozási rehabilitáció módszertana. 

- 2007–2008-ban megyei konferenciákon és több orvoskonferencián tájékoztatták az 

ÁFSZ munkatársai a társszervekkel együtt a rehabilitációs járadék és a kapcsolódó 

intézkedések legfontosabb kérdéseiről a munkaügyi központok munkatársait, az érdeklődő 

érintetteket és a minősítésben közreműködőket. Ezekre a konferenciákra önálló kiadványok 

készültek (Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. 

Vándorgyűlése, Országos Foglalkozás-egészségügyi Fórum, VII. Közösségi Pszichiátriai és 

Addiktológiai Konferencia). Az alap- és szakellátás orvosaihoz nem jutott el a tájékoztató. 

- 2008-ban tananyag készült a rehabilitációs járadékra való felkészülés jegyében a 

komplex minősítésben részt vevő foglakoztatási szakértőknek, és multiplikátorok segítségével 

képzésük is megtörtént. 

- 2009-ben a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal főigazgatója módszertani útmutatót 

adott ki a komplex minősítésben résztvevők számára.  

- 2009-ben elindult a TÁMOP 1.3.1 kiemelt projekt „Az Állami Foglalkoztatási 

Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként”. A projekt 

megvalósulásának időszaka 2009.02.01.– 2012.01.31. Költségvetése 7 983, 108 millió forint.  

 

 

A szolgáltatás fejlesztési komponens keretein belül szervezett  

http://www.itthon.hu/
http://www.vendegvaro.hu/
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 1.2.1 alprojekt „A megváltozott munkaképességű ügyfelekkel való bánásmód 

fejlesztése, ÁFSZ dolgozói szemléletváltás lehetőségének megteremtése” keretében elkészült 

3 tananyag, (ügyintézőknek, vezetőknek, valamint a foglalkoztatási szakértőknek).  

 A tananyagok alapján 468 fő képzésére került sor.  

 Folyamatban van 400 fő részére a fogyatékossággal élő ügyfelekkel történő 

speciális kommunikáció elősegítésére tréningek szervezése, valamint a tananyagok e-learning 

formában történő elkészítése a jobb elérhetőség érdekében. 

 

 

II. 

 

A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ÉS CSALÁDJUK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA 

 

1. Felül kell vizsgálni és a fogyatékos emberek szükségleteinek megfelelően át 

kell alakítani a lakások, lakóházak, így a társasházak, az önkormányzati és 

más fenntartású bérlakóházak akadálymentesítéséhez kapcsolódó 

támogatási eszközöket. 
 

A súlyosan mozgássérült emberek hosszú évek óta kaphatnak vissza nem térítendő állami 

támogatásként ún. akadálymentesítési támogatást meglévő, vagy új lakásuk 

akadálymentesítéséhez a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. 

rendelet alapján.  

 

Az akadálymentesítési támogatásra 2007-ben 13.326 szerződést kötöttek a hitelintézetek 

természetes személyekkel 1.905,9 millió forint összegben, amely 205 esetben új lakáson, 

13.121 esetben pedig használt (meglévő) lakáson megvalósított akadálymentesítést szolgált. A 

lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján lakások 

akadálymentesítési támogatására 2007-ben összesen 1.779,98 millió forintot folyósított a 

Magyar Államkincstár az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium „Egyéb 

lakástámogatások” elnevezésű előirányzatából. 

 

Az akadálymentesítési támogatás felülvizsgálata során jogszabály-módosításra került sor. 

2008. február 1-jétől a mozgáskorlátozottak által igénybe vehető akadálymentesítési 

támogatás feltételei úgy módosultak, hogy a mozgáskorlátozott építtető, vásárló által 

igényelhető összeggel azonos támogatási összeget kaphatnak azok az igénylők is, akik nem 

saját maguk, hanem az általuk eltartott mozgássérült közeli hozzátartozó után igénylik e 

támogatást. Így a mozgáskorlátozott személyek után igényelhető akadálymentesítési 

támogatás 0,1 millió forintról akadálymentes új lakás építése esetén 0,25 millió forintra, 

használt lakás akadálymentesítése esetén 0,15 millió forintra növekedett, ha a mozgássérült 

személy az építtető (vásárló) által eltartott közeli hozzátartozó.  

 

Annak ellenére, hogy a 125/2009. (VI. 15.) Korm. rendelettel módosított lakáscélú állami 

támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján 2009. július 1-jétől a 

legjelentősebb lakástámogatási formák megszüntetésre kerültek, ez a módosítás nem érintette 

a lakás akadálymentesítési támogatást, így az továbbra is igényelhető lakástámogatási forma 

maradt. 
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2. A fogyatékos személyt otthonában gondozó hozzátartozó részére a 

munkaerőpiacra való visszatérést segítő kísérleti foglalkoztatási 

programokat kell kidolgozni. 
 

A fejlesztést segítik a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2. projekt keretében 

támogatható, a fogyatékossággal élő emberek munkavállalását segítő alternatív programok. A 

fejlesztést közvetlenül célozta meg a Munkaerőpiaci Alap Rehabilitációs Alaprészének 

központi kerete terhére 2008 második felében elindított pilot-projekt, ami a regionális 

munkaügyi központok és a súlyos, halmozott fogyatékossággal élő emberek érdekvédelmi 

egyesületeinek bevonásával speciális munkaerő-piaci programot hozott létre.  

 

3. Az alacsony iskolai végzettségű, kistelepülésen élő fogyatékos emberek 

számára is elérhető felnőttképzési programokat kell kidolgozni. Biztosítani 

kell a képzésben részt vevő oktatók speciális pedagógiai ismereteinek 

bővítését, valamint az oktatáshoz szükséges, az egyenlő esélyű hozzáférés 

előírásainak megfelelő tárgyi feltételeket és infrastruktúrát. 
 

- A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 2006. évi módosítása értelmében a 2003. 

évtől bevezetett normatív állami támogatás rendszere átalakult. A támogatás korábbi 

célcsoportja módosult, 2007. július 1-jétől a központi költségvetés csak a fogyatékossággal 

élő felnőttek képzéséhez biztosít támogatást. A törvény felhatalmazása alapján a 

felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. 

rendelet határozza meg a normatív támogatás igénybevételének részletes szabályait. 2008-ra a 

fogyatékossággal élő felnőttek általános, szakmai és nyelvi képzését elősegítő felnőttképzési 

normatív támogatás elérte eredeti célját: 3829 fogyatékossággal élő felnőtt részesült 

támogatott képzésben.  

- A 2007. költségvetési évre vonatkozóan a központi költségvetés csupán 100 millió forintban 

határozta meg a felnőttképzési normatív állami támogatás éves előirányzatát, amely 

keretösszeg az előző év(ek)ben megkezdődött, de le nem zárult, áthúzódó képzések 

támogatására volt elegendő, így 2007-ben a keretből új képzés nem volt indítható.  

- A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

módosítása 2008. január 1-jétől lehetővé tette a rehabilitációs járadékban részesülők 

képzésének támogatását is, ugyanis a rehabilitációs járadékban részesülőt a munkaügyi 

kirendeltségekkel együttműködési kötelezettség terheli, melynek célja az ismételt munkába 

állás elősegítése és az ehhez szükséges átképzés biztosítása. 

- A regionális képző központok a  23/2005.  (XII. 26.) FMM rendelet alapján 2005 óta látják 

el a fogyatékossággal élő személyek általános, szakmai illetve nyelvi képzését. A 9 regionális 

képző központ ma már a fogyatékossággal élő személyek számára nyújtott képzéseit 

alaptevékenységként látja el.  

- A rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény, és az ehhez kapcsolódó 

komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján 2008. január 1-jétől 

bevezetésre került komplex rehabilitáció, ennek eredményeként a regionális képző központok 

rehabilitációs feladatai bővültek.  

- A Munkaerőpiaci Alap Képzési Alaprész 2007–2011. évi központi kerete terhére a 

fogyatékossággal élő felnőttek képzésének és foglalkozási rehabilitációjának támogatására 

biztosított 1000 millió forint keretösszegű pályázati forrásból 886 millió forint összegű 

támogatás került lekötésre, amely 2275 fő képzését tette lehetővé. A komplex program 

képzési pályázati részét a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet bonyolította.   
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4. A fogyatékos személyek internet-hozzáférésének, munkavállalási esélyeinek 

javítása érdekében ki kell dolgozni a fogyatékos személyek részére történő 

kedvezményes számítógép-vásárlás pénzügyi rendszerét. 
 

A programpont megvalósítására nem állt rendelkezésre fejlesztési forrás. 

 

A 2007–2008. években a „NETre Kész” nevű fejlesztési program népszerűsítette a 

fogyatékossággal élő emberek között az internet, illetve a számítógép használatát. A 

megvalósult projekt az infokommunikációs eszközök alkalmazásának elterjesztésével és a 

tartalmak iránti érdeklődés felkeltésével a fogyatékossággal élő emberek életminőségének 

növekedését, munkaerőpiaci esélyeik javítását kívánta elősegíteni. A programban részt vevő 

civil szervezetek több mint 5300 főt értek el, főként roadshow-k és az oktatás keretei között. 

 

5. A fogyatékos emberek szükségleteinek figyelembevételével felül kell 

vizsgálni, és át kell alakítani a gyógyászati segédeszközökhöz és az önálló 

életvitelt segítő egyéb eszközökhöz való hozzájutás feltételeit és szabályait. 
 

Az egészségügyi reform keretében a gyógyászati segédeszköz támogatás rendszerének 

korszerűsítése – a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, 

valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvényben 

foglaltak szerint – új lehetőséget teremtett a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási 

támogatásba történő befogadására. Folyamatos monitorozás útján nyert gyakorlati 

tapasztalatok alapján javaslatok készültek a törvény módosítására, amelyre az egyes 

egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2009. évi CLIV. törvénnyel került sor.  

 

A 2007. év második félévére kiegyensúlyozódó gyógyászati segédeszköz kassza lehetőséget 

adott a keretek bővítésére, azaz arra, hogy azokon a területeken, ahol a legnagyobb 

feszültségek alakultak ki, korrekció történjen: bizonyos eszközök körében a támogatási 

mérték, bizonyos eszközök körében pedig a támogatott mennyiség növelésére került sor. Az 

életvitel könnyebbé tételével kapcsolatban folyamatban van a gyógyászatisegédeszköz- 

kölcsönzés kidolgozása is, annak érdekében, hogy különböző eszközök esetében 

kölcsönzéssel is javítható legyen az ellátás. Ennek első lépéseként kialakításra került az 

otthoni ápolás fejlesztése szempontjából kiemelt jelentőségű ápolási segédeszközök 

kölcsönzése, illetve az alábbi támogatásbővítések történtek: 

- A mozgássérült betegek aktív életvitelének elősegítése érdekében új funkcionális 

csoport (aktív kerekesszékek) került megnyitásra. 

- Új alcsoportot hoztak létre a súlyos mozgásfogyatékossággal élő emberek 

támogatására, amelyben speciális tartozékok – az általános kerekesszék minden tartozékán 

(váz, kerekek, ülés, háttámla, lábtartó) felül – a kerekesszék részeként felírhatók. 

- A hallássérült embereket érintette a hallókészülékek támogatásának emelése, 

amelynek eredményeképpen a készülékek támogatása 50%-ról 70%-ra emelkedett és 

valamennyi közgyógyellátott számára lehetővé vált a digitális készülékek felírása is. 

- Az új eszközök befogadása során a vak és gyengénlátó személyek diabetes kezelését 

segítő beszélő vércukormérő is a társadalombiztosítás által támogatott termékek körébe került. 

- Az egyedi méretvétel alapján készült lúdtalpbetétek a 18 év alattiakon túl a felnőtt 

betegek számára is rendelhetővé váltak 50 %-os támogatással. 

- Az adaptálható térdprotézisek támogatása 70%-ról 85%-ra módosult. 

 

A 2008. év végén a beérkezett jelzések figyelembevételével az alábbi, kiemelt 

egészségpolitikai célkitűzést megvalósító módosítások történtek: 
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- Lehetővé vált a cochleáris implantátum javítása, alkatrészek cseréje a támogatási 

mérték meghatározásával.  

- Az inkontinencia termékek körében a 3500 ml feletti kapacitású nadrágpelenkák 

kizárólag polyuria indikációban lettek felírhatóak.  

- Az oxigénkoncentrátor kölcsönzéséhez szükséges vénnyel történő igazolás 

megújításának időtartama 6 hónapról 1 évre emelkedett, tekintettel arra, hogy az 

oxigénkoncentrátort használó súlyos, előrehaladott obstruktív tüdőbetegségben szenvedő 

betegek esetén a kezelés javallata egy éven belül nem változik.  

- Bővültek a háziorvosi kompetenciák.  

 

2009-ben megkezdődött a gyógyászati segédeszközök ártámogatási rendszerének átalakítása, 

továbbfejlesztése. Az átalakítás célja, hogy erősödjön a támogatási rendszer szakmai és 

pénzügyi hatékonysága, valamint optimálisan szolgálja a betegek érdekeit. A kitűzött célok 

megvalósítása az elfogadott koncepció alapján két lépcsőben történik.  

 

A kétlépcsős intézkedési csomag első lépcsőjét a gyógyászati segédeszközök 

társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, 

forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendeletet 

módosító 25/2009. (VIII. 3.) EüM rendelet zárta le. A 2009. augusztus 16-án hatályba lépett 

módosítással a támogatási kulcsok az eszközcsoporton belül egységessé váltak, a támogatási 

mértékek 50, 70, 80 és 90 %-ra módosultak. Emellett bevezetésre került egy új, 98 %-os 

kulcs, amely a korábbi 100%-kal támogatott eszközök jelentős részére vonatkozik. Ez utóbbi 

esetben – például a nagyértékű végtagprotéziseknél, mopedeknél – azonban a beteg által 

fizetendő térítési díj legfeljebb 5.000 forint, melynek célja a kiemelt támogatású eszközökkel 

ellátott betegek terheinek mérséklése.  

 

A szakmai érvek, a betegszervezetek, forgalmazók által tett észrevételek, valamint az 

eszközök használata során megszerzett gyakorlati tapasztalatok alapján pontosításra kerültek 

egyes eszközök rendelhetőségi feltételei, valamint az ésszerű felhasználás érdekében több 

eszközcsoport esetében módosult a kihordási idő, illetve a kihordási időre felírható 

mennyiség. Ilyen például a súlyos mozgásfogyatékossággal élők által használt mopedek, 

motorkerékpárok termékcsoportja esetében a kihordási idő csökkentése 10 évről 8 évre. A 

legsúlyosabb helyzetben lévő, négy végtag bénultak közlekedését biztosító elektromos 

motorral meghajtott, joystick-irányítású kerekesszékek esetében a kihordási idő szintén 10 

évről 8 évre módosult, a támogatási mérték a korábbi 85%-os kulcs megszűnésével 90%-os 

mértékűre emelkedett. A felnőttek számára rendelhető digitális hallókészülékek kihordási 

ideje 7 évről 6 évre csökkent. A kihordási idő csökkentésével a betegek rövidebb 

időszakonként juthatnak korszerű, új eszközhöz, így emelve az ellátás minőségét.  

 

A 2010. január 1-jétől bevezetésre került, a 2009. augusztus 16-án hatályba lépett szabályozás 

pontosítására, gyakorlati alkalmazásának elősegítésére irányuló intézkedések a következők 

voltak:  

A fekvőbeteg-gyógyintézetben kezelt betegek gyógyászatisegédeszköz-ellátására vonatkozó 

szabályozás pontosítása által a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 12. § (1) bekezdése 

értelmében a rendelet 11. számú mellékletében részletezett indikációk, felírási jogosultságok 

és egyéb rendelhetőségi feltételek figyelembevételével lehetőség nyílt a fekvőbeteg-

gyógyintézetben kezelt beteg részére eszköz rendelésére. 

 

Több eszköz esetében módosult a felírói kör: 

- A járókeretek és járóbotok kizárólagos háziorvosi felírása csak ismételt rendelés 

esetében érvényesül. 
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- A tápszondák körében visszaállításra került a korábbi felírói kör kiegészítve a fül-orr-

gégész szakorvossal. 

 

Néhány eszközcsoport esetében az indikáció módosítása történt: 

- A mull lapok esetében a végleges tracheostom esetén történő rendelési lehetőség 

kiegészült a gastrostoma meghatározással. 

- A vizeletelvezető, -gyűjtő eszközök esetében az indikációban meghatározott 4. életév 

helyett ismét a 3. életév került meghatározásra. 

- A diabetes kezelésére szolgáló eszközök rendelési feltételeinek pontosítása során 

megtörtént az inzulin terápiás eszközök és az inzulin rendelési feltételeinek összehangolása. 

- A sztómaterápiás eszközök indikációjába a colostoma, illetve ileostoma 

meghatározások helyett az enterostoma megnevezés került, mely összefoglalóan jelenti a 

vékony-, illetve vastagbél szakaszon kialakított sztóma nyílást. 

- Az emelt és kiemelt indikációban az V. kategóriájú digitális készülékek esetében 

megszűnt a 18 év alattiak számára a közgyógyellátásra történő felírás korlátozása, ezáltal a 

gyermekek részére biztosítottá vált a korszerű technika alkalmazása. 

 

Protézisek körében történő módosítások: 

- Az ideiglenes – a csonkolt alsó végtagok korai mozgathatóságát szolgáló – protézisek 

rendelési feltételei kiegészültek azzal a megjegyzéssel, hogy az ideiglenes protézissel 

rendelkező beteg számára végleges protézis legkorábban az ideiglenes protézis rendelését 

követő – jelenlegi 6 hónap helyett – 3 hónap elteltével lehetséges. Az ideiglenes protézis 

rendelését és legalább 3 hónapos használatát követően a 2. és 3. aktivitási szintű beteg részére 

csővázas protézis rendelése történhet, mely módosítás a végleges protézis indikációjában 

átvezetésre került. Az alsóvégtag és a felsővégtag protézisek kiegészítői csoportjainak 

támogatása megszűnt, melynek korrigálására megtörtént az egyes, jelentősebb betegterhet 

képviselő protézis kiegészítők visszaemelése a listára a protézisek támogatásának megfelelő 

98%-os támogatással. 

- Az alsó végtagok protézisrendszerei eszközcsoport ellenjegyzése esetében a korábban 

meghatározott 0,3 millió forint értékhatár módosításra került, tekintettel arra, hogy az 

ellenjegyzés feltétele megnöveli a betegek eszközhöz jutási idejét. A befogadott eszközök 

értékének ismeretében az értékhatár nettó 0,4 millió forintban került meghatározásra. A 

szakmai észrevételek alapján nem az első felírás, hanem kizárólag az ismételt felírások 

kötöttek Regionális Egészségbiztosítási Pénztári ellenjegyzéshez, ezzel is segítve a mielőbbi 

rehabilitációt. 

 

Aktív kerekesszék rendelésének módosítása: 

- Az aktív kerekesszékek indikációjában az előzetes standard kerekesszék rendeléséhez 

kötődő feltétel módosításra került annak érdekében, hogy a betegek indokolt esetben 

mihamarabb hozzájuthassanak az életvitelüket segítő aktív kerekesszékekhez. A 12 21 06 09 

kétkezes, hátsókerék meghajtású, aktív kerekesszékek eszközcsoportban az indikációhoz 

tartozó megjegyzés [adott típusú eszköz rendelése csak standard kerekesszék felírását követő 

második rendeléstől lehetséges, ha rehabilitációs intézmény az adott eszköz hat hónapos 

használatát (kipróbálási időszak) igazolta] módosításra került a hatékony rehabilitáció 

elősegítése érdekében. A korrekcióval lehetővé vált a standard kerekesszék legalább hat 

hónapos használatát követően az aktív kerekesszék rendelése, amennyiben a rehabilitáció 

alkalmassá teszi a beteget annak használatára. 

 

2010. I. félévében a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításával a 11. számú mellékletének 

szerkezete módosult. A felírási jogosultság minden termékkörben egységesen – az Országos 
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Egészségbiztosítási Pénztár szakvizsga-nyilvántartásával összhangban – a szakképesítések 

megnevezésével került meghatározásra, és kiegészült egy új oszloppal, ahol lehetőség nyílik a 

munkahelyre vonatkozó követelmények megjelölésére.  

 

Új támogatási csoportok is megnyitásra kerültek:  

- A légsínterápiás eszközök és az inzulinpumpa és tartozéka befogadásra kerültek a 

támogatásba. Ezekhez az eszközökhöz megelőzőleg kizárólag méltányossági támogatás 

keretében juthattak hozzá a betegek. A légsínterápiás készülékek körébe tartozó CPAP, 

BIPAP eszközök támogatása 50 %, az inzulinpumpák és tartozékaik esetén a felnőttek 80%-

os, míg a gyerekek 98%-os támogatással juthatnak a készülékhez.  

 

Támogatási csoport visszaállítása:  

- A szemüveglencsék támogatása csak és kizárólag 6.00 dioptria feletti látáskárosodás 

esetében történhetett. A Szemészeti Szakmai Kollégium javaslatára kizárólag a gyermekek 

részére visszaállítására került az alacsonyabb dioptriájú lencsék támogatása, mert a 

betegségek gyógyításában elért eredmény (pl. veleszületett szürkehályog műtéte) a 

szemüveglencse használatával éri el a kívánt terápiás hatást. Az eszközök támogatása minden 

tekintetben és egyéb feltételben megegyezik a 2009. augusztus 16. előtti támogatási renddel 

(támogatás mértéke 50 %) azzal az eltéréssel, hogy ezek az eszközök kizárólag 

közgyógyellátás jogcímén kerülhetnek elrendelésre. 

- A hallásjavító készülékek kiegészítői (illesztékek és ház) vonatkozásában a Fül-orr-

gégészeti Szakmai Kollégium javaslatára, kizárólag a gyermekek esetében visszaállításra 

került az illesztékek és házak támogatása, mivel a gyermekek fejlődéséből adódóan – e 

hallókészülékhez elengedhetetlen tartozékok nélkül – szükségessé válhat a rendelt készülékek 

kihordási idő letelte előtti cseréje. Az eszközök támogatása minden tekintetben és egyéb 

feltételben megegyező a 2009. augusztus 16-a előtti támogatási renddel (támogatás mértéke 

70 %) azzal az eltéréssel, hogy ezek az eszközök kizárólag közgyógyellátás jogcímén 

kerülnek elrendelésre. 

 

Kihordási idők csökkentése, funkcionális csoport alábontás:  

- A kerekesszékek körében a gyermekek számára rendelhető mechanikus kerekesszékek 

kihordási ideje egységesen 36 hónapra csökkent, a kétkezes hátsókerék meghajtású aktív 

kerekesszékek kihordási ideje pedig 48 hónapra változott.  

- A szemüvegkeretek csoportjában a gyermekek részére rendelhető eszközök esetében a 

kihordási idő 24 hónapról 12 hónapra csökkent. 

 

Indikáció módosítás: 

- A tesztcsíkok esetében a kiemelt jogcímen történő rendelés tekintetében az indikáció 

kibővült, így a 6 év alatti életkorú betegek részére az adagolás gyakoriságától függetlenül 

felírható a 9 doboz tesztcsík. 

- A sérv segédeszközeinél az indikáció kiegészült a beteg nem műthető, illetve a műtétet 

nem vállalja pontosítással, valamint azzal az előírással, hogy mindezt a 

betegdokumentációban rögzíteni kell. 

- A tű nélküli, egyszerhasználatos fecskendők, valamint az egyszerhasználatos 

fecskendőtűk esetében az indikáció kiegészült a krónikus betegségek gyógyszerterápiájával.  

- A rögzített fogpótlások esetében törlésre került a kizárólag közgyógyellátás jogcímen 

történő elrendelés kitétel. 

- Tracheostomiás eszközök, kanülök esetében az indikáció kiterjesztése történt a 

tartósan kanült viselő betegek számára, tumoros vagy nem tumoros eredetű gége- vagy 

légcsőszűkület esetében. 
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- A leszívókatéterek indikációja kiegészült a tracheotomia, gége- és algarattumor, gége 

sérülés és gége stenosis meghatározással. 

- A kerekesszékek egyéb tartozékai csoportba tartozó elemek és akkumulátorok 

alcsoport indikációja kibővítésre került az elektromos mopedekhez kitétellel.  

- A hallókészülékek rendelésénél meghatározásra került az indikációban a 

hallásveszteség alsó küszöbértéke kis- és közepes halláscsökkenés esetében 20 dB-ben, 

nagyfokútól súlyos halláscsökkenés esetében 60 dB-ben, hallásmaradvány esetében a 

küszöbérték továbbra is 90 dB. 

- Jelzőeszközök esetében 50 dB értékre csökkent a hallásveszteség átlagaként 

meghatározott 90 dB. 

 

Felírói kör módosítása: 

- Befecskendező pisztolyoknál és más, inzulinbeadáshoz szükséges eszközöknél a 

felírási jogosultság összehangolásra került az inzulin rendelhetőségi feltételeivel. 

- Alsóvégtag protézisek esetében a felírói kör – sebész szakorvos, traumatológus 

szakorvos, ortopéd szakorvos, gyermeksebész szakorvos, rehabilitációs szakorvos – helyett az 

eszköz elrendelése a beteg mozgásszervi rehabilitációs szakorvosa által, rehabilitációra 

alkalmas felírói helyen történhet, ahol gyógytornász és ortopéd műszerész jelenléte biztosított. 

- Ortopéd cipők esetében az Ortopédiai Szakmai Kollégium, a Rehabilitációs Szakmai 

Kollégium, az Ortopéd Cipőkészítők Szövetsége és a Forgalmazók az Egészségért Szövetség 

konszenzusos szakmai javaslata alapján került kialakításra az új besorolási rend. Az új 

támogatási rendszer többkomponensű egységet alkotva 6 cipőt, 12 tartozékot tartalmaz. A 

korábbi gyermekcipő kategória megszűnt, azonban az eszközök rendelése a betegségnek 

megfelelő bármely cipőtípus esetében emelt jogcímen történhet a 16 éves kor alatti 

gyermekek részére.  

- A mopedek, valamint a gyermek és felnőtt kerekesszékek súlyos 

mozgásfogyatékossággal élők részére, továbbá a kétkezes hátsókerék meghajtású aktív 

kerekesszékek és az elektromos motorral meghajtott kerekesszékek rásegített kormányzással 

eszközkörökben módosításra került sor oly módon, hogy az eszközt a beteg mozgásszervi 

rehabilitációs szakorvosa rendelheti, rehabilitációra alkalmas felírói helyen ahol 

gyógytornász, ergoterapeuta, illetve ortopédiai műszerész jelen van, valamint az eszközök 

kipróbálása és használatának betanítása biztosított. 

 

2011. január 1-től hatályba lépett módosítások: 

A vényen rendelt gyógyászati segédeszközök – hasonlóan a gyógyszerekre vonatkozó 

szabályozáshoz – a felírást követő 90 napig kiválthatóakká váltak a korábbi 30 nap helyett. A 

gyógyászati segédeszközök rendelésére irányadó szabályozás [14/2007. (III. 14.) EüM 

rendelet] kiegészült egy új 18. számú melléklettel, mely tartalmazza a lymphoedema 

rehabilitációs centrumokat, valamint az inzulinpumpa centrumokat. 

 

Kihordási idők csökkentése, funkcionális csoport alábontás: 

- Megtörtént az ortopéd cipőkkel együtt használatos, a láb feszítőizomzatának kisfokú 

bénulása esetén a cipőbe épített J-11 Bayer rugó, valamint a tartozékként megjelölt Jt-11 

Kengyel kihordási idejének összehangolása az eszközt tartalmazó cipő kihordási idejével, így 

a J-11 eszköz kihordási ideje 1 évről 6 hónapra csökkent. A Jt-11 eszköz esetében 

létrehozásra került egy új, kiemelt indikáció a járógépet használó betegek részére, akiknek 

egyedi méretvétel alapján egyedileg készített ortopéd cipőt emelt jogcímen rendeltek. 

  

Indikáció módosítás: 

- A térd- vagy lábvédő segédeszközök termékcsoportjába tartozó csonkharisnyák 

esetében új funkcionális csoportok megnyitása történt (Csonkharisnyák normál csonkra 
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csonkbehúzáshoz Lt-93; Kozmetikai harisnyák alsóvégtag protézishez Lt-95) annak 

érdekében, hogy az eltérő funkcionalitású eszközök szétválasztásra kerüljenek.  

- Megtörtént a neuropathias láb ellátására alkalmazott C-5 ortopéd cipő indikációjának 

pontosítása, így a szövődményként megjelölt compartment szindróma mellett megjelölésre 

került a Charcot-láb is.  

- A tracheostoma-védők indikációjának pontosításával a kanült nem használó 

gégeműtöttek számára is lehetővé vált az eszköz rendelése a nyílás védelmére. 

- Csökkentésre került a nagyfokútól súlyos fokig terjedő halláscsökkenésre rendelhető 

hallókészülékek esetében az indikációban 60 dB-ben meghatározott határérték 50 dB-re. 

 

Felírói kör módosítása:  

- A kompressziós harisnyák tekintetében a felírói kör kibővült a lymphoedema 

rehabilitációs centrum orvosaival.  

- A lábszár amputáció után használatos L-220 térdízületi kontraktúra kezelő ortézis 

felírói köre kibővült a sebész, érsebész szakvizsgával rendelkező szakorvosokkal.  
- Az elektromos kerekesszékekhez és mopedekhez szükséges elemek és akkumulátorok 

esetében az eszköz elrendelése a háziorvosok mellett a fizikális medicina és rehabilitációs 

orvoslás szakképesítéssel rendelkező szakorvosok számára is lehetővé vált.  

- A művégtaggal élő, Heine-Medin kór következtében bénult, agyi katasztrófa utáni 

bénult és ortézist vagy járógépet viselő, lymphoedemás, súlyosan deformált lábú, illetve 

nagyfokú alsó végtagi rövidüléssel élő betegek számára rendelhető ortopéd cipők felírói köre 

kiegészült a fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakképesítéssel rendelkező 

szakorvosokkal. 

- Az antidecubitus matracok és párnák felírói köre kiegészült a neurológiai 

szakképesítéssel rendelkező szakorvosokkal.  

 

Továbbra is igényként merül fel a fogyatékossággal élő személyeket képviselő szervezetek 

részéről, hogy az életvitelt segítő, valamint a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás 

feltételeinek és szabályainak felülvizsgálata és átalakítása történjen meg. 

 

6. Pályázati programokkal kell biztosítani a különösen nehezen beszerezhető 

és alternatív kommunikációs eszközök regionális szinten történő 

kölcsönzési lehetőségét. 
 

A pályázati projekt első fordulójára 2007. II. és 2008. I. félévében került sor. A pályázati 

kiírás értelmében a súlyos, halmozott fogyatékossággal élő személyek ellátásában gyakorlatot 

szerzett civil szervezetek pályázhattak eszközbeszerzésre, kölcsönző központok létrehozására, 

eszköznyilvántartás kialakítására, valamint az eszközök használatának betanítására.  

 

A kedvezményezettek 2008. május 31-ig valósították meg programjaikat, melynek keretében 

4 súlyos, halmozott fogyatékossággal élő személyeket ellátó civil szervezet kapott összesen 

47 millió forint értékű támogatást a rendelkezésre álló 90 millió forintból. Ezek a következők: 

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete (Kaposvár), Mozgásjavító Általános Iskola, 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon (Budapest), Debrecen 

Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona (Debrecen), Bliss Alapítvány 

(Budapest). A szervezetek ügyfeleik körében végzett igényfelmérés alapján 476 igénylő 

számára teszik elérhetővé kölcsönző szolgáltatásukat, elsősorban súlyos, halmozott 

fogyatékossággal élő, illetve autista emberek számára.  
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A projektet 2009-ben folytatódott az ESZA Nonprofit Kht. közreműködésével, és ismételten 

meghirdetésre került az „Augmentatív és alternatív kommunikációt segítő eszközök 

javításának és beszerzésének támogatása” című pályázat 38,4 millió forint pályázati 

keretösszeggel, amelynek beadási határideje 2010. január 29-e volt. A pályázat célja a 

Magyarországon élő, kommunikációban súlyosan akadályozott, fogyatékossággal élő 

személyek életvitelét megkönnyítő kommunikációs segédeszközök javítási és beszerzési 

lehetőségének biztosítása volt a már működő, használatban lévő augmentatív és alternatív 

kommunikációt segítő eszközök karbantartásán, javításán, és az eszközpark(ok) fejlesztésén 

keresztül. A pályázat eredményeként a teljes összeg lekötésre került, és 13 szervezet kapott 

0,5-6,5 millió forint közötti támogatást.  

 

7. A személyi segítést nyújtó szolgáltatások (ideértve a házi segítségnyújtást, 

házi gyermekfelügyeletet, illetve a támogató szolgáltatást) fejlesztésével 

biztosítani kell a fogyatékos személyeket ellátó családtag rekreációjának 

lehetőségét. 
 

FECSKE program: 

A fogyatékosságügyért felelős minisztérium 2007-ben 35 millió forinttal, 2008-ban 50 millió 

forinttal támogatta a Kézenfogva Összefogás az Értelmi Sérült Emberekért Alapítvány által 

kidolgozott „Fogyatékos Embereket nevelő Családok otthonában nyújtott időszakos Kísérés 

és Ellátás” (a továbbiakban: FECSKE) nevű programot. A FECSKE modellkísérlet alapvető 

feladata, hogy segítse a fogyatékossággal élő családtagjával magára maradt hozzátartozókat 

azáltal, hogy a fogyatékossággal élő családtag számára otthoni felügyeletet biztosít, így 

előmozdítva a munkavállalást. 

 

A FECSKE szolgáltatást a modellprogram első négy hónapjában, összesen 103 

fogyatékossággal élő családtag révén, 2446 munkaórában vették igénybe a rászorulók. Ez 

mindösszesen körülbelül 100 családot érintett, tekintettel arra, hogy több helyen 

fogyatékossággal élő testvérpárokat is elláttak a segítők, köztük az Értelmi Fogyatékossággal 

Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége által foglalkoztatott szakemberek is.  

 

A FECSKE szolgáltatásban részesülő fogyatékossággal élő személyek többsége 6-18 éves 

korú. Fogyatékossági típus szerint legtöbb az értelmi sérült, akiket a halmozott 

fogyatékossággal élők és az autizmussal élők követnek. 

 

A FECSKE szolgáltatást a III. modellévben, 2009. május 1. – 2010. július 31. között mintegy 

65 millió forinttal támogatta a minisztérium. Ezen időszak alatt a program összesen 26.608 

órát szolgáltatott három partner bevonásával (Székesfehérvár Csemete Alapítvány, ÉFOÉSZ 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete, ÉFOÉSZ Budapest). A szolgáltatások több mint 

háromnegyede felügyelet-típusú szolgáltatás volt. A családok által második leggyakrabban 

igénybe vett típus a kísérés volt. A szolgáltatás a hét minden napján elérhető, a nap 24 

órájában. Családonként havonta maximum 20 óra vehető igénybe, az átlagos szolgáltatási 

óraszám családonként 12 óra volt havonta mindhárom régióban.   

 

A FECSKE a szolgáltatási időszak alatt összesen 78 településen élő családot érintett. 

Tevékenysége kétharmadát vidéken teljesítette, egyharmadát pedig Budapesten. A modellév 

során ellátott 250 fő döntő többsége (152 fő) nő volt.   

 

A modellprogram IV. szakaszát (2010. augusztus 1. – 2011. április 30. közötti időszak) a 

minisztérium 35 millió forinttal tudta támogatni.  
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A FECSKE a Közép-dunántúli régióban egy partnerponttal tervezi bővíteni hálózatát annak 

érdekében, hogy a szolgáltatásszervezést minél inkább a családok közelében tarthassák, és 

növelni tudják a populációs lefedettséget. A szolgáltatás a korábbi évektől eltérően már nem 

csak telefonon és személyesen, hanem online igénybejelentés alapján is elérhetővé válik.   

 

A FECSKE szolgáltatás olyan foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokkal egészült ki, 

amelyek a szülő munkába állását segítik. A modellprogram ezen részének megvalósítását a 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány végezte, amelynek keretében: 

- felmérte a súlyos, halmozott fogyatékossággal élő személyek szüleinek munkaerő-

piaci helyzetét, igényeiket, valamint a foglalkoztatási, szociális szolgáltató szervezetek, 

intézmények közötti együttműködési lehetőségeket; 

- összegyűjtötte a célcsoportra irányuló munkaerő-piaci szolgáltatásokból a meglévő jó 

gyakorlatokat; 

- a felmérések eredményeire alapozva szakmai műhely keretében kidolgozta a pilot - 

projekt koncepcióját; 

- lebonyolította a pilot-programot. 

A projekt megvalósítására a Munkaerőpiaci Alap Rehabilitációs Alaprész 2008. évi központi 

keretének terhére 50 millió forint került átadásra a Közalapítvány részére, a teljes lebonyolítás 

határideje 2010. december 31. volt. 

 

Támogató szolgáltatás és közösségi ellátások: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2007. évi 

módosításához kapcsolódóan megjelent az egyes szociális szolgáltatások finanszírozásával 

összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 2116/2007. (VI. 25.) Korm. határozat. A 

Korm. határozat 6. pontja értelmében – a területi kiegyenlítés és a szolgáltatási színvonal 

biztosítása érdekében – a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások működési 

költségeihez 2009. évtől pályázati úton biztosított központi költségvetési támogatás döntés-

előkészítési rendszerébe az ellátotti csoportok érdekképviseletét ellátó társadalmi 

szervezeteket és a szakmai szervezeteket is be kellett vonni. Ennek megfelelően lezajlott az 

egyeztetés az érintett szervezetekkel.  

 

A támogató szolgálatok támogatására 2009. évben fordított összeget a szociálpolitikáért 

felelős tárca pályázati úton bocsátotta a szervezetek rendelkezésére. Ez az összeg a Szociális 

és Munkaügyi Minisztérium fejezeti előirányzatában jelent meg. Mértéke a 2009. évi fejezeti 

költségvetés tervezésekor került meghatározásra, figyelemmel a 2007. évben e két 

szolgáltatásra fordított (önkormányzati és nem állami, egyházi) normatív támogatásra 

biztosított összegre.  2009-ben ezen fejezeti előirányzat összege 6.900 millió forint volt. A 

támogató szolgálatok 2009. évi költségvetési finanszírozására ebből a keretből 4.264 millió 

forint állt rendelkezésre.  

 

A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 2009. évben bevezetett új finanszírozási 

rendszerében a hiányos ellátásterületek kiküszöbölése kormányrendeleti cél volt. A 

költségvetési összegek csökkentésével ez a cél azonban korlátozottan valósult meg. E 

probléma kezelését szolgálták a szolgáltatáshiányos területekre kiírt meghívásos és fejlesztési 

pályázatok. Az új szabályozás célja, hogy a hangsúly a minőségi szolgáltatásra, a területi 

kiegyenlítődésre és az ellátottak szükségleteire helyeződjön.    
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8. A sportoló fogyatékos emberek, valamint az integrált sportegyesületek 

számának növelését célozva pályázatokkal kell támogatni a fogyatékos 

emberek sportszövetségeinek, illetve a fogyatékos embereket integráló 

sportszövetségek fejlesztését. 
 

Az Országgyűlés elfogadta a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI. 27.) 

OGY határozatot, amelynek kiemelt célja a fogyatékossággal élő emberek sportjának 

támogatása, valamint az integrált sport megvalósulása révén a fogyatékosság széles körű 

elfogadtatása. 

 

A 2007. évi, a 2008. évi és a 2009. évi költségvetési törvényekben meghatározott sportcélú 

előirányzatok, többek között a fogyatékossággal élők sportjának támogatására biztosított 

költségvetési források felhasználási céljait és módját az állami sportcélú támogatások 

felhasználásáról és elosztásáról szóló 10/2007. (IV. 14.) ÖTM rendelet, a 22/2008. (IV. 10.) 

ÖTM rendelet, valamint a 2/2009. (I. 16.) ÖM rendelet szabályozta. 

 

A sportért felelős tárca 2007-ben is támogatta a fogyatékossággal élők sportja területén 

működő sport köztestületeket, a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségét (FONESZ), a 

Magyar Paralimpiai Bizottságot (a továbbiakban: MPB), a fogyatékossággal élők országos 

sportszövetségeit (Magyar Parasport Szövetség, Magyar Látássérültek Sportszövetsége, 

Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége, Magyar Speciális Olimpia Szövetség, Magyar 

Szervátültetettek Szövetsége és a siketek sportja területén működő sportszövetség), a 

fogyatékossággal élő emberek sportját szervező megyei sportszövetségeket, valamint a 

fogyatékossággal élő emberek sportja területén működő sportegyesületeket, egyéb 

szervezeteket. 

 

A támogatások elsősorban működési és szakmai célokat szolgáltak, beleértve a hazai és 

nemzetközi versenyrendszer működtetésének, a fogyatékossággal élő emberek diák- és 

szabadidősportjának, speciális világjátékokon való részvételének, sportágfejlesztési 

programjainak támogatását is. 

 

A feladatok megvalósítására a sportért felelős tárca a 2007. évben központi költségvetési 

forrásból – az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 10/2007. 

(IV. 14.) ÖTM rendelet alapján – 324 millió forintot (FONESZ 253 millió forint, MPB 71 

millió forint) fordított. Ugyanezen feladatok megvalósítására 2008-ban a költségvetés 403 

millió forintot (FONESZ 267 millió forint, MPB 136 millió forint), 2009-ben 335 millió 

forintot (FONESZ 249 millió forint, MPB 86 millió forint), 2010-ben 316 millió forintot 

(FONESZ 200 millió forint, MPB 93 millió forint, egyéb 23 millió forint) biztosított.  

 

A vonatkozó összegek képezik az adott évben a sportköltségvetésből a fogyatékossággal élő 

emberek sportjára jutó éves támogatás teljes összegét (Intézkedési Terv II. 8., 9., 10. pontok). 

(Költségvetési forrás:  

- 2007. évi központi költségvetés, ÖTM fejezet, „Iskolai, diák- és felsőoktatási sport 

támogatása”, „Versenysport támogatása”, „Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége működési 

támogatása”, „Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása”, „Szabadidősport 

támogatása”, „Fogyatékosok esélyegyenlőségének javítása” előirányzatok; 

- 2008. évi központi költségvetés, ÖM fejezet, „Sportköztestületek működési támogatása”, 

„Fogyatékkal élők sportjának támogatása”, „Versenysport támogatása”, „2008. évi Pekingi 

Olimpián és Paralimpián való részvétel támogatása”, „Szabadidősport támogatása” 

előirányzatok; 
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- 2009. évi központi költségvetés, ÖM fejezet, „Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége 

működési támogatása”, „Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása”, „Fogyatékkal 

élők sportjának támogatása”, „Versenysport támogatása” előirányzatok; 

- 2010. évi központi költségvetés, ÖM fejezet, „Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége 

működési támogatása”, „Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása”, 

„Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége és tagszervezeteinek támogatása”, „Magyar 

Paralimpiai Bizottság és tagszervezeteinek támogatása”, „Fogyatékkal élők sportjának 

támogatása”, „Szabadidősport támogatása”, „Versenysport támogatása” előirányzatok.) 

 

A sportért felelős tárca 3,5 millió forintos támogatással kísérleti programot indított, amelyhez 

az egészségügyért felelős tárca, valamint a szociálpolitikáért felelős tárca további 1 millió, 

illetve 1,5 millió forinttal járult hozzá. A program keretében a Mozgássérültek Turisztikai 

Egyesülete kapott támogatást a mozgássérültek aktív pihenési lehetőségének a balatoni 

régióban történő megteremtésére. 

 

9. Olyan programokat kell indítani, melyek célja felkelteni és ösztönözni a 

fogyatékos tanulók, fiatalok körében az egészséges élet iránti igényt (pl. 

sportos életmódra, egészséges táplálkozásra ösztönzés; kábítószer 

prevenció). 
 

A sportért felelős tárca 2007-ben és 2008-ban is támogatott olyan programokat (Diákolimpia 

rendszer, tanórán kívüli, rendszeres, terápiás jellegű sportoktatás fogyatékossággal élő 

gyerekeknek, sporton keresztüli integrációt elősegítő, valamint sport-rehabilitációs 

programok, integrált kistérségi programok, szabadidősport rendezvények), amelyek célja a 

fenti pontban meghatározott feladat megvalósítása volt. 2009-ben viszont forráshiány miatt a 

diákolimpiai rendszer kivételével a programok megszűntek. A 2010. év végén a sportért 

felelős tárca forrást biztosított 8 millió forint összegben a fogyatékossággal élő gyermekek 

tanórán kívüli, rendszeres, terápiás jellegű sportoktatásának támogatására a Fogyatékos 

Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványon keresztül. 

(Költségvetési forrás:  

- 2007. évi központi költségvetés, ÖTM fejezet, „Iskolai, diák- és felsőoktatási sport 

támogatása”, „Szabadidősport támogatása”, „Fogyatékkal élők sportjának támogatása” 

előirányzatok; 

- 2008. évi központi költségvetés, ÖM fejezet, „Szabadidősport támogatása”, „Fogyatékkal 

élők sportjának támogatása” előirányzatok; 

- 2009. évi központi költségvetés, ÖM fejezet, „Fogyatékkal élők sportjának támogatása” 

előirányzat; 

- 2010. évi központi költségvetés, ÖM fejezet, „Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége és 

tagszervezeteinek támogatása”, „Szabadidősport támogatása” előirányzatok.) 

 

Az egészségügyért és a sportért felelős tárca együttműködésében a következő intézkedések 

történtek: 

  

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 6.1.2. az egészségre nevelő és szemléletformáló 

életmódprogramok konstrukció keretein belül lehetőséget biztosított fogyatékossággal élő 

tanulók, fiatalok körében egészségfejlesztő életmódprogramok megvalósítására, így az ilyen 

típusú életminőség-javító programok támogatására is. A 2009. június 30. és 2010. március 1. 

között meghirdetett pályázat keretében a közreműködő szervezet 2010. év végi adatai alapján 

összesen 2095 pályázat érkezett be, amelyek feldolgozása megtörtént. 273 nyertes pályázó 

(civil szervezet, önkormányzat, állami és önkormányzati intézmény, vállalkozás) számára 
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2.522 millió forint támogatást ítéltek meg egészségfejlesztő életmódprogramok 

megvalósítására. A beérkezett, támogatható igények kielégítése érdekében a pályázat 

keretében rendelkezésre álló keretek a 2007–2008. és 2009–2010. évi akciótervi keretek 

módosításával a duplájára emelkedtek. Ennek megfelelően a konvergencia régiókban 3.600 

millió forint, Közép- Magyarországon 1.200 millió forint keretösszeg állt rendelkezésre. 

 

A konstrukció alapvető céljai – az Egészség Évtizedének Népegészségügyi Programja 

(Népegészségügyi Program), illetve a Társadalmi Megújulás Operatív Program 

célkitűzéseivel összhangban – a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkentésének 

támogatása, a korai és elkerülhető halálozás életmódi tényezőinek javítása. Az egyének 

egészségük iránti felelősségének – az öngondoskodás képességének – növelése, a helyi 

közösségek és a társas támogatások erősítése, az egészséges életvitelhez szükséges tudás és 

készségek elsajátításának hatékony támogatása, a lakosság életminőségének javítása, az 

egészségben eltöltött életévek számának növelése, a megalapozott (egészség) tervekre épülő 

egészséget támogató döntéshozatali gyakorlat arányának emelkedése. 

 

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek számára összességében 4.000 millió forint 

keretösszeg állt elkülönítetten rendelkezésre ugyanezen célokra. A pályázat az első kistérségi 

projektötletek feldolgozását, zsűrizését követően kiírásra került a dél-alföldi régióban, az 

észak-alföldi régióban és az észak-magyarországi régió önkormányzatai és civil szervezetei 

jóváhagyott projektötleteinek kidolgozására összesen több mint 2.600 millió forint összeggel. 

Eddig 225,5 millió forint értékű támogatásról született döntés 6 pályázó számára. 2009 őszén 

a leghátrányosabb helyzetű kistérségek a maradványforrások terhére ismételten 

projektjavaslatokat nyújthattak be. A második körben érkezett javaslatokkal együtt a 

rendelkezésre álló keret 98%-ára érkezett igény. 

 

A 2007-ben és 2008-ban, 2009-ben és 2010-ben a Népegészségügyi Program keretében 

megvalósult programokat a 4. melléklet tartalmazza. 

 

10.  Képzési programokat kell indítani a fogyatékos személyek sportjában 

tevékenykedő szakemberek számára a fogyatékosságokkal kapcsolatos 

ismereteik bővítése érdekében. 
 

A sportért felelős tárca a felmerülő igények figyelembevételével hozzájárult a Fogyatékosok 

Nemzeti Sportszövetsége által gyógytestnevelők, testnevelő tanárok, testnevelő-rekreációs 

tanárok, gyógypedagógusok, sportoktatók, sportmenedzserek, edzők részére szervezett, 

akkreditált képzésekhez, továbbképzésekhez. (Költségvetési forrás: 2007. évi központi 

költségvetés, ÖTM fejezet, „Fogyatékosok esélyegyenlőségének javítása” előirányzat.) 

 

Sajnálatos módon jelen intézkedési pont végrehajtása kapcsán nem vált jellemzővé, hogy a 

felsőoktatás többciklusú, lineáris képzési rendszerében a sporttudományi képzési terület, sport 

és testkultúra képzés ág alapszakjaiban (BSc és MSc), valamint a sportági képzések során 

megfelelő óraszámban jelenjen meg a fogyatékossággal élő tanulók iskolai testnevelésére és 

sportoktatására, valamint a felnőtt fogyatékossággal élő emberek sportjának vezetésére, 

végzésére való felkészítés.  

 

A sportági szakképzettségek alap és továbbképzési rendszerében sincs felkészítés a 

fogyatékossággal élő gyermekek, tanulók, fiatalok és felnőttek fogadására a saját kompetencia 

területen és tevékenységformákon belül. 
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Sporttudományi képzési terület, sport és testkultúra képzési ág alapszakjainak képzési 

tartalma (törzsanyag és a kötelező vagy választható tartalmak) kompetenciáiban megjelenő 

szaktudás nem ad egyértelmű felkészítést a fogyatékossággal élő emberek fogadására és 

szakszerű foglalkoztatására, nem integrálódnak a fogyatékosság okozta specifikumok 

ismeretei. Az egyes felsőfokú testkulturális képző intézményekben meglehetősen részlegesen 

– alacsony óraszámban, tájékoztatás szintjén – történik, legfeljebb bemutatása a 

fogyatékossággal élő emberek sportjának [a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet szerint a 

rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak nevesíti a szakmai ismeretek 

körében a „fogyatékkal élők rekreációja” ismeretet].  

 

Az MSc gyógytestnevelő tanári képzettség sem integrálja kellő óraszámban a 

fogyatékossággal élő iskolai tanulók adaptált testnevelés tanítását és sportági felkészítésének 

elméleti és gyakorlati ismereteit. A képzés kitér „gyógypedagógiai ismeretekre” és „gyógyító” 

sportági ismeretek oktatására, de ezek – úgy véljük – nem adnak elegendő felkészítést a 

fogyatékossággal élő gyermekek és tanulók gyógypedagógiai intézményeiben, valamint a 

fogyatékossággal élő gyermekek és tanulók inkluzív nevelésében a testnevelés oktatására, 

vagy a szabadidő és versenysportra felkészítésre. 

 

Továbbképzés formájában a következők léteznek:  

 

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Kar, Továbbképző Intézet: 

- 3 féléves akkreditált szakirányú továbbképzési szak (90 kredit) a testkulturális képzésben 

részt vett diplomások, valamint a gyógytornászok, gyógypedagógusok részére. 

 

Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége:  

- „Fogyatékos személyek adaptált testnevelés tanításának, sportági felkészítésének, 

sportoktatásának kiegészítő szakirányú ismeretei” Oktatási Hivatal által akkreditált pedagógus 

továbbképzés; 

-„Fogyatékos személyek sportjának kiegészítő ismeretei, szakirányú ismeretei” tanfolyam 

sportoktatók, edzők részére a felnőttképzés keretében. 

 

A TÁMOP 6.2.2. „Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, 

hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés” című konstrukción belül elvi lehetőség van 

ilyen tevékenységeket is végző egészségügyi szakemberek részére akkreditált képzéseket 

megpályázni 2-50 millió forint értékben.  

 

2009. május 25-én megjelent a pályázat 2.800 millió forint keretösszeggel. A pályázatra 

valamennyi régió pályázhatott. Pályázni közfinanszírozott egészségügyi szakellátást végző 

fekvő- és/vagy járóbeteg intézmények, mentési tevékenységet ellátó szervezetek, betegszállító 

szervezetek, háziorvosi szolgálatok, otthoni szakellátást nyújtó szolgáltatók pályázhattak 

dolgozóik képzési díjának támogatására. Támogatást kaphattak felső- és középfokú 

szakképzések, szakirányú továbbképzések, új egészségügyi szakképesítések.  

 

A pályázat kiemelten az országos, illetve intézményen belüli hiányszakmákra irányult, illetve 

az egészségügyi tevékenységet ideiglenesen szüneteltetők pályára történő 

visszaintegrálásához kívánt segítséget nyújtani a szakdolgozói és orvosi képzési díj, valamint 

a képzés egyéb költségeinek támogatásával. A pályázatok beadásának végső határideje 2009. 

október 30. volt. A maradványforrásokra 2010. február 8. és március 31. között ismételten 

lehetett benyújtani pályázatot. A pályázat benyújtási határideje 2010. április 30-i határidővel 

meghosszabbodott, 29 pályázó 741,5 millió forint támogatásban részesült. 
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11.  Az Európai Unió és az Európa Tanács ajánlásainak és normáinak 

megfelelően el kell készíteni a fogyatékos személyeket ellátó, nagy létszámú 

bentlakásos intézmények átalakításának hazai ütemtervét és a kivitelezés 

költséghatékonyságának elemzését tartalmazó irányelveket, különös 

tekintettel a felszabaduló épületek újrahasznosítására, a szükséges 

átalakításokra, a szolgáltatások feltételeinek javítására és bővítésére, a 

gondozási módszerek korszerűsítésére.  
 

A nagyobb létszámú, fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonainak a fogyatékos 

személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben 

meghatározott modernizálásával, illetve lakóotthonok kialakításával kapcsolatosan az alábbi 

intézkedések történtek: 

- elkészült a kastélyokban működő intézmények kitagolásának közgazdasági szempontú 

elemzése (a kastélyokban működő felnőtt fogyatékos bentlakásos intézmények kiváltása 

lakóotthonokkal – gazdaságossági számítások; letölthető 

http://www.fogyatekosugy.hu/main.php?folderID=21341); 

- az átalakítás megalapozása érdekében szakértői anyag készült (szakértői anyag a 

fogyatékos személyek számára tartós bentlakást nyújtó intézményrendszer átalakításához; 

letölthető: http://www.fogyatekosugy.hu/main.php?folderID=21341);    

- a fenti tanulmányok figyelembevételével elkészült a Társadalmi Infrastruktúra 

Operatív Program, illetve a Közép-Magyarország Operatív Program keretében a nagyobb 

létszámú bentlakásos intézmények kiváltását célzó pályázati program, amelynek együttes 

keretösszege 10.000 millió forint; 

- módosultak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény vonatkozó rendelkezései, így 2011. január 1-jétől tartós ápolást-gondozást nyújtó új 

intézményi férőhely csak lakóotthoni formában hozható létre; 

- kidolgozás alatt áll a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ 

egyezményben rögzített „közösségi alapú ellátás” kialakításának, az ápolás-gondozást nyújtó 

szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiája, amely kijelöli a hosszú távú 

irányokat az intézmények átalakítására és a fogyatékossággal élő személyek számára nyújtott 

szolgáltatási rendszer teljes átalakítására; 

- az első három év átalakításának megvalósítása a stratégia alapján a Társadalmi 

Infrastruktúra Operatív Program intézmények kiváltása pályázat keretében történik meg. A 

pályázat megvalósításának tapasztalatai alapján a Kormány felülvizsgálja az elért 

eredményeket, áttekinti a tapasztalatokat és ezek, valamint a rendelkezésre álló források 

tükrében kialakítja az intézményi férőhely kiváltás programjának következő évekre vonatkozó 

ütemét. 

 

12.  A Fogyatékosügyi Program „A fogyatékos személyek és családjuk 

életminőségének javítása” fejezetéhez kapcsolódó egyéb intézkedések. 
 

A Fogyatékosügyi Programban megfogalmazott célok végrehajtását segítik elő a következő 

intézkedések: 

A felsőoktatásban az előnyben részesítés törvényi és kormányrendeleti szabályozása:  

- Új felvételi eljárás (2007. július) 

- Szociális támogatás bevezetése (2007. szeptember 1.) 

- Fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányi követelményeinek módosítása (2007. 

december 31.) 

- Tanulmányi- és életpálya tanácsadás intézményi feltételeinek kialakítása (folyamatos) 
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- A fogyatékosságokról szóló ismeretek elsajátítása érdekében „Tájékoztató füzet” 

elkészítése a felsőoktatási intézmények részére (2008. december 31.) 

 

 

III. 

 

A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK TÁRSADALOM ÉLETÉBEN VALÓ AKTÍV 

RÉSZVÉTELÉNEK ELŐSEGÍTÉSE 
 

1. Biztosítani kell, hogy készüljenek prevenciós célú oktatófilmek, 

dokumentumfilmek, tájékoztató kiadványok, melyek célja, hogy a 

fogyatékos személyek megismerjék személyhez fűződő jogaikat, azok 

érvényesítésének lehetőségeit, valamint felismerjék a hátrányos 

megkülönböztetés helyzeteit. 
 

Magyarország 2007. július 6-án ratifikálta a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 

ENSZ Egyezményt és az ehhez kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyvet. Az Egyezmény 2008. 

május 3-án lépett hatályba, az azt kihirdető 2007. évi XCII. törvény hatálybalépéséről a 

22/2008. (V. 9.) KüM határozat rendelkezett. A fogyatékosságügyért felelős tárca elkészíttette 

az Egyezményt és a Fakultatív Jegyzőkönyvet jelnyelvi, Braille-írásos, illetve könnyen 

érthető formátumban. A kiadványok a 2008. május 30-i Magyar Közlöny mellékleteként, az 

előfizetők számára ingyenesen – megrendelés alapján – voltak elérhetők. 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karának 

szervezésében, a fogyatékosságügyért felelős tárca támogatásával 2007. december 4-én nyílt 

meg a fogyatékosságtörténetet teljes körűen bemutató kiállítás Budapesten a Történeti 

Múzeumban. A 27 tablóból álló – a világon egyedülálló – nagyszabású 

Fogyatékosságtörténeti Vándorkiállítás 2008. január 28-ig volt megtekinthető Budapesten, 

majd a 2008. év folyamán országos körút keretében Magyarország nagyobb városaiban is 

bemutatásra került. 

 

A fogyatékosságügyért felelős tárca lefordíttatta és minden parlamenti képviselőnek eljuttatta 

az „Akadályozva-akadálytalanul” című kiadványt. 

 

2. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 

1998. évi XXVI. törvény 4. §-ának fa)-fb) és fd) pontjai alapján valamennyi 

tárcának ki kell dolgoznia a saját vagyonkezelésében működtetett, 

közszolgáltatást nyújtó épületeire az egyenlő esélyű hozzáférés 

megvalósításának ütemezését, gondoskodva egyúttal az annak 

megvalósításáért felelős szervezeti egység kijelöléséről. 
 

Valamennyi minisztérium áttekintette a saját vagyonkezelésében működtetett, 

közszolgáltatást nyújtó épületeire vonatkozó akadálymentesítés kérdését. A tárcák 

elkészítették a 2008–2010. évekre vonatkozóan az egyenlő esélyű hozzáférés 

megvalósításának ütemezését is. 

 

a) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, illetve a jogelőd Miniszterelnöki 

Hivatal 2009. évi beszámolója alapján: 
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Megtörtént a Kossuth tér 4. szám alatti épületben a szintkülönbséget áthidaló lépcsők 

kiváltása rámpával, valamint sor került a bejárati rámpa csúszásmentesítővel történő 

bevonására. Átalakításra került a bejárat annak érdekében, hogy kerekesszékkel is használható 

legyen. Kialakításra került az épületben a kerekesszékkel is megközelíthető WC, valamint 

elvégzésre került a felvonó kerekesszékkel történő igénybevételéhez szükséges átalakítás, 

valamint a felvonó hívótábla Braille-írásos kialakítása is. Megvalósult a Vigadó u. 6. szám 

alatti épület – a volt Esélyegyenlőségi Kormányhivatal – ügyfélszolgálati irodájának 

kerekesszékkel történő megközelítését szolgáló beruházás. Megvalósult a Hegedűs Gyula u. 

79-81. szám alatti épület bejáratának kerekesszékkel történő használhatóvá tétele, kialakításra 

került a mozgásukban korlátozottak számára a megfelelő WC, valamint átalakításra került a 

felvonó is, a kerekesszékkel történő igénybevételhez. A felvonó hívótabló Braille-írásos 

kialakítása megtörtént. Megvalósult a Szilágyi E. fasor 11/b. szám alatti épület bejárati 

rámpájának átalakítása, valamint a földszinten kialakításra került a mozgásukban 

korlátozottak számára is használható WC.  

 

Megkezdődtek a látásukban és hallásukban korlátozottak közszolgáltatásokhoz történő 

akadálymentes hozzáférésének biztosítása érdekében a tervezési munkálatok. Mindezen 

beruházások és átalakítások eredményeként a jogelőd hivatal által használt épületekben, a 

mozgásukban korlátozott személyek részére elérhetővé váltak a szolgáltatások.  

 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ a minisztériumhoz 

tartozó, de általa vagyonkezelt és üzemeltetett épületek vonatkozásában folyamatosan szem 

előtt tartja az akadálymentesítési szempontokat, a Báthory utca 10. szám alatti irodaház 

teljesen akadálymentes, a Bányászati Hivataltól átvett Arany János utca 25. szám alatti 

ingatlan akadálymentesítésére is tervet készít. 

 

b) A Nemzeti Erőforrás Minisztérium beszámolója alapján: 

 

ba) Szociális ágazat 

 

A minisztérium által használt épületekben a mozgáskorlátozott személyek számára biztosított 

az egyenlő esélyű hozzáférés, továbbá rendelkezésre áll a hallássérült emberek számára is 

akadálymentes tárgyalóterem. Az egyenlő esélyek biztosítása érdekében a 9 regionális 

munkaügyi képző központ épületei a látássérült emberek számára mintegy 60 %-ban, a 

hallássérült emberek számára mintegy 90 %-ban, az értelmileg akadályozott emberek számára 

50 %-ban akadálymentesek. 

 

bb) Egészségügyi ágazat 

 

Az egészségügyi szakterület által használt épületekben biztosított a fogyatékossággal élő 

személyek közszolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférése. A jogelőd tárca 

irányítása alá tartozó épületekben az alábbi beruházások történtek: 

 

2007. évi beruházások:  
- Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet (OITI): a megszüntetésre került Országos 

Pszichiátriai és Neurológiai Intézet egyes osztályai 2007. április 1-től az OITI-ben működnek. 

Az intézet hagyományos és új tevékenységi köreinek egyetlen épületkomplexumba történő 

egyesítésére, illetve az ehhez szükséges egységek kialakítására az Intézet a 2007. évben 1.200 

millió forint összegű támogatásban részesült. Az egyesítéshez szükséges építési engedélyek az 

akadálymentesítés feltételeinek biztosításával kerülhettek csak kiadásra. 
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- Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (ORSZI): a közel 33 ezer m² bruttó szintterületű 

épület kivitelezése 2000. évben kezdődött el, melynek összköltsége 18.400 millió forint. A 

program célja a korszerű, jól működő rehabilitációs tevékenység feltételrendszerének 

megteremtése a minimumfeltételekről szóló rendelet előírásainak megfelelően, az 

akadálymentesítés feltételeinek biztosításával. A beruházás folytatására az Intézet 2007. 

évben 100 millió forint központi támogatásban részesült.  

 

2008. évi beruházások: 

- A 2007. évben megkezdett OITI beruházás folytatódott.  

- Az ORSZI a beruházás folytatására a 2008. évben 2.500 millió forint központi 

támogatásban részesült. A beruházás a 2009. évben is folytatódott. 

 

A Regionális Operatív Programok és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program e 

célra fordítható forrásainak kiegészítésével hozzájárul a kistérségi szintű egészségügyi 

rendszer strukturális átalakítása keretében a felszabaduló kórházi infrastruktúra bázisán 

létrejövő ápolási, rehabilitációs és szociális infrastruktúra-fejlesztéséhez. A fejlesztés 

keretében elsősorban a járóbeteg-szakellátás támogatása történik meg a fekvőbeteg ellátással 

nem rendelkező kistérségekben működő önálló szakrendelő/rendelőintézet fejlesztésével, a 

különböző szolgáltatások szükségleteknek megfelelő integrációjával és komplex 

szolgáltatások, valamint a kórházi ellátást kiváltó ellátási formák (egynapos és kúraszerű 

ellátások, ápolás stb.) fejlesztésével. Az infrastruktúra-fejlesztés kiterjed az önkormányzati 

tulajdonban lévő, háziorvosi alapellátást nyújtó orvosi rendelők korszerűsítésére, egyes 

régiókban egészségházak kialakítására, fejlesztésére, továbbá a hosszú idejű ápolást nyújtó 

szolgáltatások kialakítására, fejlesztésére, valamint a rehabilitációs tevékenységet nyújtó 

szolgáltatók fejlesztésére. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, valamint a 

Regionális Operatív Programok egészségügyi infrastrukturális fejlesztéseinél 

alapkövetelmény, hogy az új-, illetve felújított egészségügyi intézmények, kórházak, 

járóbeteg-szakellátó központok, háziorvosi rendelők, egészségházak akadálymentes 

elérhetőséget biztosítsanak mindenki, így a fogyatékossággal élő személyek számára is. 

262.420 millió forint támogatási összegből 413 egészségügyi infrastrukturális beruházás 

megvalósítása kezdődött meg, amelyből 178 alapellátási és járóbeteg-szakellátás fejlesztésére 

irányuló beruházás fizikai megvalósítása már lezárult.  

 

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 

- A kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítását, fejlesztését támogató 25.000 

millió forintos TIOP 2.1.2 kiírásnak köszönhetően közel 21.000 millió forint támogatással 23 

nyertes önkormányzat alakíthatott ki új, akadálymentes kistérségi járóbeteg-szakellátó 

központokat.  

- Az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztését célzó 6,4 milliárd 

forintos TIOP 2.1.3 pályázatnak köszönhetően 6.900 millió forint támogatási összegből 8 

kórház járóbeteg-szakellátása fejlődhet és válhat akadálymentessé. 

- A TIOP 2.2.2. A) Sürgősségi ellátás korszerűsítése SO1, SO2 pályázat keretében 11.700 

millió forint támogatással 26 sürgősségi osztály fejlesztése, korszerűsítése valósul meg.  A 

megvalósuló fejlesztések szintén akadálymentesek lesznek. 

- A TIOP 2.2.7 „Infrastruktúra-fejlesztés támogatása az egészségpólusokban” című 

konstrukció keretében 8 egészségpólusban történhet akadálymentesítés a 84.800 millió forint 

összértékű infrastruktúra-fejlesztéshez kapcsolódóan. 

- A struktúraváltást támogató TIOP 2.2.4 konstrukció keretében eddig 25 kórház számára 

ítéltek meg akadálymentes fejlesztés megvalósítására 77.100 millió forint érétkű támogatást. 
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- A korszerű regionális onkológiai hálózat fejlesztést célzó, jelenleg bírálat alatt álló TIOP 

2.2.5 konstrukció keretében a regionális onkológiai centrumok, decentrumok fejlesztései 

szintén akadálymentesek lesznek. 

 

Regionális Operatív Programok (ROP) 

- A Közép-magyarországi Régióban a kiemelt ellátást nyújtó fekvőbeteg intézmények 

fejlesztése kiemelt projektek formájában történik. Így valósulhat meg többek között az Uzsoki 

utcai Kórház rekonstrukciója és fejlesztései, a Szent Imre Kórház rekonstrukciója, a váci 

Jávorszky Ödön Kórház és az Országos Onkológiai Intézet fejlesztései, a Semmelweis 

Egyetem Korányi projektje, ezek keretében az akadálymentesítés. 

- Az alapellátás és a járóbeteg-szakellátás fejlesztését a Regionális Operatív Programok is 

jelentős pályázati forrásokkal támogatják: a 2007–2010. évi pályázatok eredményeként az 

eddigiekben több mint 32.400 millió forint értékű támogatási döntés született 273 alapellátási 

és 39 járóbeteg-szakellátás fejlesztési pályázat megvalósítására. A leghátrányosabb helyzetű 

kistérségek számára elkülönített keretek között eddig 28 nyertes pályázó 9.810 millió forint 

támogatásban részesült háziorvosi rendelő, egészségház korszerűsítésére.  A leghátrányosabb 

helyzetű régiók számára 2010 októberében 2011. januári benyújtással 1.062 millió forinttal 

további pályázati kiírás jelent meg 27 önkormányzati pályázó számára.   

- Az Új Széchenyi Terv keretein belül mind a hosszú idejű ellátások, mind a rehabilitációs 

ellátások vonatkozásában a Regionális Operatív Program (ROP) keretei biztosítanak 

forrásokat. Az új rehabilitációs pályázatok 2011 februárjában jelentek meg 13.510 millió 

forint keretösszegben. 

 

bc) Kulturális ágazat 

 

- A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban a 2007-től 2010-ig terjedő időszakban 

jelentős akadálymentesítési projektet hajtottak végre. Mozgáskorlátozott emberek részére 

építettek egy személyfelvonót az alagsori és a felső két szint megközelíthetőségének 

megoldására, valamint liftet alakítottak ki a tanulmánytárba az épület zavartalan 

bejárhatóságának érdekében. A látás- és hallássérült emberek részére infopult, Audio Guide és 

tapogató pult használatával tették élvezhetőbbé a kiállításokat. A tűzjelző berendezést 

kiegészítették fényjelzéssel, hogy a halláskárosultak is észleljék a riasztást. 

- A Petőfi Irodalmi Múzeum működése során mindig rendkívül fontosnak tartotta, hogy 

az irodalom és a kultúra terjesztésének területén fogyatékossággal élő embertársaink számára 

a lehetőségeikhez mérten az értékekhez egyenlő eséllyel való hozzájutást biztosítsa. 

Mozgásukban korlátozott személyek részére távirányítóval nyitható ajtókat és rámpákat 

alakítottak ki. Időszaki kiállításaikban olyan megoldásokat alkalmaztak, amelyek a különböző 

fogyatékossággal élő emberek számára megkönnyítették a kiállítás megismerését, mint a 

tapintható kiállítások vagy az Audio Guide. 

- A Szépművészeti Múzeum már 2007 előtt lehetővé tette épületének zavartalan 

bejárhatóságát a fogyatékossággal élő emberek számára. A mozgásukban korlátozottak már az 

utcáról egy speciális lift segítségével akadálytalanul juthatnak be a múzeum épületébe és 

közlekedhetnek az épületen belül a közhasznú területeken és a kiállítótermekben. A 

szintkülönbségeket rámpával szüntették meg, és mozgáskorlátozottak részére kialakított 

mosdót hoztak létre. A múzeum már évek óta készít egyes, arra alkalmas nagy kiállításai 

kísérőjeként úgynevezett tapintható tárlatokat vakok és gyengénlátók számára vagy külön 

teremben vagy magában a kiállításban. A kiállított tárgyakhoz külön készül Audio Guide és 

speciális honlap. Az értelmi fogyatékossággal élők részére a Bárka Alapítvánnyal 

együttműködve 2008-tól az intézményben múzeumpedagógiai programsorozatot szerveztek.  

- 2008-ban megjelent a Szépművészeti Múzeum és a Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közalapítvány kiadványa Múzeumok Mindenkinek címmel, mely a 
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múzeumi dolgozók, kurátorok, múzeumpedagógusok, tervezők és minden érdeklődő számára 

kíván segítséget nyújtani, hogy a vakok és gyengénlátók részére készült népszerű integrált 

kiállításokat minél nagyobb sikerrel rendezzék meg. A múzeum a fogyatékossággal élők 

ügyét felügyelő kormányzati szervvel együttműködésben évente egyszer vendégül látja a 

fogyatékossággal élőket képviselő szervezeteket a múzeumban, akiket a miniszter és a 

múzeum vezetője köszönt. A múzeum speciális tárlatvezetések keretében mutatja be a szép 

számmal jelen lévő vendégeknek az éppen látható időszaki kiállítást. 

- A Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2009-ben a mozgássérültek részére két 

akadálymentesített toalettet, hat külső parkolóhelyet, hat liftet és rámpákat alakított ki. 

Gyengénlátók számára járda felfestést, tájékoztató piktogramokat készítettek és speciális 

néprajzi kiállítást hoztak létre. A múzeum honlapja is akadálymentesített a gyengénlátók 

esélyegyenlőségének megteremtése érdekében. 

- A Magyar Mezőgazdasági Múzeum 2007–2009 között építette „A magyar 

mezőgazdaság története” című állandó kiállítást. Rámpák beépítésével lehetővé tették, hogy a 

mozgásukban korlátozott személyek is akadálytalanul látogathassák a kiállítást. Az időszaki 

kiállításokat az épület földszintjén, illetve lifttel megközelíthető termekben rendezik meg. 

Múzeumpedagógusaik rendszeres programokat szerveznek fogyatékossággal élő gyermekek 

részére, melyeken a kiállításvezetés mellett közvetlenül ismerkedhetnek meg a kiállított 

tárgyakkal is. A 2008-as év második felében megtörtént a múzeum honlapjának 

akadálymentesítése gyengénlátók számára. A vakok és gyengénlátók érdekében mp3 

segítségével hangos kiállításvezetőt hoztak létre, és a kiállításokhoz készült Braille-írásos 

segédanyag. 

- A Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításain 2004 óta szerepelnek Braille-írásos 

tájékoztatók magyar, angol és német nyelven egyaránt. Az érinthető szobrok és az Audio 

Guide technika segítségével szintén a vakok és gyengénlátók számára kívánták élvezhetőbbé 

tenni a kiállításaikat. Az épületbe való bejutás mozgásukban korlátozott személyek részére 

akadálymentesítetté vált a B portán keresztül. 

- Az Országos Széchényi Könyvtár a fogyatékossággal élők számára a könyvtár 

akadálymentesítése érdekében 2004-ben elkészítette a Palota út felőli megközelíthetőség 

érdekében a rámpát. Ezt követően akadálymentesített mosdókat alakítottak ki, és a látássérült 

olvasók számára a lifteket hangos liftekké alakították át. 

- Az Országos Idegennyelvi Könyvtár fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése 

több szakaszban valósul meg. Az első lépés az akadálymentes lift és mosdók kialakítása volt, 

majd ezt követte az automata ajtók felszerelése az épületen belüli közlekedés elősegítésére. 

Emellett Braille billentyűzet, felolvasó és nagyító szoftverek kerültek beszerzésre. Az 

olvasóterekben ingyenes WIFI használatot biztosít az Intézmény. A 2010–2011. évben pedig 

egy komplex akadálymentesítésre került sor. Ennek keretében: akadálymentes parkoló, 

automatanyitású bejárati ajtó, taktilis jellel ellátott szabványos rámpa, induktív hurkok 

telepítés, intézményi hangos-térkép, akadálymentes honlap került kialakításra és az épület 

információs rendszere akadálymentesítésre került. A könyvtárhasználók számára Braille 

ismertető füzetek és jelnyelvet ismerő kollégák állnak rendelkezésre. 

- A közművelődési intézmények, múzeumok és könyvtárak európai uniós társfinanszírozással 

megvalósuló fejlesztési programjait illetően (TÁMOP 3. prioritás, TIOP 1. prioritás) több 

pályázatban nevesített célkitűzésként jelenik meg a fogyatékossággal élők kulturális 

szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének támogatása. A TIOP 1.2.3. „Tudásdepó Expressz” 

könyvtári infrastruktúra-fejlesztésre irányuló pályázatban kötelező tevékenységként nyílik 

mód a fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát lehetővé tévő IKT eszközök beszerzésére, 

valamint a tájékozódást segítő belső akadálymentesítés megvalósítására. A TIOP 1.2.2. 

„Múzeumok iskolabarát fejlesztése” című pályázat hasonlóképpen nyújt lehetőséget a 

múzeumi terek és virtuális pontok használatát segítő infokommunikációs akadálymentesítésre. 

A közművelődés területén a multifunkcionális közösségi és oktatási helyszínt nyújtó TIOP 
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1.2.1. Agóra és TIOP 1.3.3. Agóra Pólus létesítmények jelentik a legnagyobb léptékű 

infrastrukturális fejlesztést. A régi épületek bővítésével és felújításával, illetve új épületek 

építésével megvalósuló beruházások természetesen teljes körű fizikai akadálymentességet 

biztosítanak. Mindhárom kulturális konstrukció végrehajtása 2008-ban indult el, a pályázatok 

minden akciótervi időszakban meghirdetésre kerültek.  

 

c) A Honvédelmi Minisztérium beszámolója alapján:  

 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 

törvényben meghatározottak szerint a honvédelmi tárca nagy gondot fordított a Honvédelmi 

Minisztérium és a Magyar Honvédség objektumainak akadálymentesítésére. Ennek érdekében 

2003. és 2008. év közötti időszakban az ügyfélforgalmat lebonyolító objektumok szinte teljes 

mértékben – beleértve a toborzó irodákat, a tanintézményeket és az egészségügyi 

létesítményeket – akadálymentesítésre kerültek mintegy 79 millió forint ráfordítással.  

 

2007. évben: Budapest, XIV. kerület, Stefánia Kulturális Központ bejárat akadálymentesítési 

és mozgáskorlátozott WC kialakítási munkálatai. 

  

 2008. évben:  

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 22. sz. jegyzetkiadó épületben kerekesszékes lift 

felszerelése. 

- Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ, Krónikus és Rehabilitációs Osztály 

akadálymentes megközelítésének kialakítása (rámpa építése). 

 

A 2007–2008. évben kialakításra kerülő Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ, 

Róbert Károly körúti telephelye már az esélyegyenlőségi programcsomag feltételeinek 

figyelembevételével, akadálymentesen került kialakításra. 

 

Figyelemmel a honvédelmi tárca előző éveinek költségvetési megszorításaira, csak a 

legkritikusabb területeken – életveszély elhárítása, élet- és munkakörülmények javítása – 

került sor beruházásokra.  

 

d) A Vidékfejlesztési Minisztérium beszámolója alapján: 
 

A vidékfejlesztésért felelős tárca a 2008–2010. években – a megfelelő források rendelkezésre 

állása esetén – mintegy 255 épület akadálymentesítését tervezte megvalósítani, közel 2.200 

millió forint értékben. 

 

- A minisztérium központi – jelenleg KEF kezelésben lévő – épületének 

akadálymentesítése megtörtént, a tárca területei szervei az intézményi költségvetés 

függvényében biztosítják a fogyatékossággal élő személyek számára a megközelíthetőséget, 

elsősorban az ügyfélfogadásra hivatott szervezeti egységek tekintetében.  

- A tárca Zöld Pont Szolgálat felállításával valamennyi területi szervre kiterjedő 

információs hálózatot állított fel, így a lakossági panaszok, észrevételek, kérdések a 

lakóhelyhez legközelebb eső és a problémákat helyi szinten legjobban ismerő szervnél tehetők 

fel. A Zöld Pont Szolgálatokat fizikailag is úgy próbáljuk elhelyezni, hogy a lehető 

legkönnyebben lehessen megközelíteni azokat. 

- Az infokommunikációs akadálymentesítés tekintetében a jogelőd minisztérium honlapját 

követően az országos hatáskörű szervek közül ötből két esetben, a hatósági szervek 

tekintetében tízből két esetben, a tíz nemzeti park igazgatóság közül kilenc esetben, a tizenkét 
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környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságból négy esetben valósult meg a honlap 

akadálymentesítése. A honlapok – ideértve a közérdekű információkat szolgáltató szakmai 

honlapokat is – infokommunikációs akadálymentesítése folyamatosan halad. 

- Az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez tartozó Környezet és Energia Operatív 

Program projektjein belül, a KEOP Monitoring Bizottságának döntése szerint 2009 

márciusától kezdve kötelező az akadálymentesítés mind infokommunikációsan, a W3C 

szabványnak megfelelő webtartalmak révén, mind az építmények kialakításában az egyetemes 

tervezés elvének megfelelően. Ez az intézkedés külön költséggel nem járt, ugyanakkor 

hozzájárult mind a fogyatékossággal élő személyek és családjuk életminőségének javításához, 

mind a fogyatékossággal élő személyek a társadalom életében való aktív részvételének 

elősegítéséhez. 

- A tárca esetében a legnagyobb ügyfélforgalmat a Földhivatalok bonyolítják, amelyek 

egyenlő esélyű hozzáférésének biztosításához a saját forrásaik felhasználásán kívül, a 

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) pályázati keretéből elnyert 

támogatás szolgál. 

 

Az 5. melléklet a minisztérium felügyelete alá tartozó intézményeknél elvégzett 

akadálymentesítési munkálatok megjelölését, és az azokra fordított forrásokat tartalmazza. 

 

e) A Belügyminisztérium beszámolója alapján: 

 

A minisztérium épületében a fogyatékossággal élő személyek közszolgáltatásokhoz történő 

egyenlő esélyű hozzáférése egyelőre csak a sajtófogadó területén valósult meg. 

 

A 6. melléklet a minisztérium felügyelete alá tartozó intézményeknél elvégzett 

akadálymentesítési munkálatok megjelölését, és az azokra fordított forrásokat tartalmazza 

megyék szerinti bontásban. 

 

f) A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium beszámolója alapján: 

 

A villamos energia szakágazat területén 2008. év elejétől, a földgázenergia szakágazat 

területén pedig 2008. év II. félévétől hatályba lépő rendelkezések segítik a szociálisan 

rászorulók és a fogyatékossággal élő személyek (a továbbiakban együtt: védendő fogyasztó) 

esélyegyenlőségének megteremtését. 

 

A fogyatékossággal élő fogyasztókat különösen a méréssel, leolvasással, számlázással, 

díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeiknek megfelelő, különleges bánásmódban kell 

részesíteni. A különleges bánásmód lehet a havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási 

helyen, rendkívüli-, ingyenes mérő-felülvizsgálat, készpénzben történő számlakiegyenlítés a 

felhasználási helyen, az általánostól eltérő, de a műszaki-biztonsági előírásoknak megfelelő 

mérőhely-kialakítás, a számla értelmezéséhez az engedélyes üzletszabályzata szerint nyújtott 

egyedi segítség (helyszíni számlamagyarázat stb.), az engedélyes üzletszabályzatában 

meghatározott, a fogyatékossággal élők villamosenergia-ellátásban való részvételét 

megkönnyítő egyéb szolgáltatás, mint például tervezett üzemszünet idejére meghatározott 

fogyatékossággal élő fogyasztói kör számára, kérés esetén a tervezett üzemszünet kezdetét 

megelőző naptól a fogyasztó gyógykezeléséhez, életfunkciói fenntartásához szükséges gép, 

berendezés energiaellátásához szükséges teljesítményű szükségáramforrást köteles biztosítani 

az elosztó. A védendő fogyasztót fizetési késedelem vagy nem fizetés esetén nem lehet a 

villamosenergia-ellátásból kikapcsolni. Amennyiben a védendő fogyasztó a részletfizetési 

lehetőség, illetve a kapott fizetési haladék ellenére sem rendezi a tartozását, vagy a 
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részletfizetésről, illetve halasztott fizetésről szóló megállapodásban foglaltakat nem tartja be, 

a további vételezést a villamosenergia-kereskedő előre fizető mérő felszereléséhez kötheti. 

 

g) A Nemzetgazdasági Minisztérium beszámolója alapján: 

 

- A Magyar Államkincstár 2010-ben a Program keretében 5, 625 millió forintos beruházást 

hajtott végre, melynek során családi ügyféltér akadálymentesítésére, valamint mozgássérült 

mosdó kialakítására került sor Pécsett. 

- 2010-ben a TÁMOP 1.3.1 kiemelt projekt 1.2.3 Kommunikációs Akadálymentesítési 

alprojekt az Állami Foglalkoztatási Szolgálat szolgáltató helyeinek akadálymentesítésére 

kidolgozta az intézményrendszer akadálymentesítésének módszertanát, és ajánlásokat tett a 

TIOP-nak a megfelelő eszközök beszerzésére. 

 

h) Az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításával kapcsolatos problémák: 

 

Az utólagos akadálymentesítés támogatására irányuló források és az egyenlő esélyű 

hozzáféréshez kapcsolódó szakpolitika tervezése során egy gyakorlati és két stratégiai 

problémával kell szembesülnünk. 

 

Gyakorlati nehézséget jelent, hogy nem készült, így jelenleg nem áll rendelkezésre 

semmilyen felmérés vagy más hiteles adat arra vonatkozóan, hogy az akadálymentesítési 

kötelezettséggel érintett közszolgáltatások milyen arányban felelnek meg a törvényi 

előírásoknak. Ahhoz, hogy az előttünk álló időszak támogatáspolitikáját, esetleg jogalkotási 

vagy egyéb államigazgatási lépéseit felelősen tervezni lehessen, mind a kormányzati, mind 

pedig az önkormányzati felelősségi körbe tartozó közszolgáltatások tekintetében képet kell 

kapni arról, hogy országosan hol tart az akadálymentesítés; mely közszolgáltatások felelnek 

meg az egyenlő esélyű hozzáférés követelményeinek. (Az országos felmérés előkészítése 

2011-ben  megkezdődött, a felmérés maga pedig szűk egy évet vesz igénybe.) 

 

A hazánk által a 2007. évi XCII. törvénnyel ratifikált fogyatékosságügyi ENSZ-Egyezmény, 

az ENSZ fogyatékosságügyi Általános Szabályai (General Rules), az ún. Tomari Határozat, 

és más nemzetközi dokumentumok is kiemelik az ún. egyetemes tervezés jelentőségét. Ez 

abból az alapfeltevésből indul ki, hogy az akadálymentesítés nem más, mint a tervezési hibák 

kijavítása – jelentős pénz és energia ráfordításával. Az épületeket, tárgyakat és 

szolgáltatásokat tehát eleve úgy kell(ene) tervezni, hogy azok speciális átalakítások, 

adaptációk és egyéb utólagos műveletek nélkül mindenki számára használhatók legyenek. 

Hazánkban e szemlélet hiánya nagyon is égető probléma: a hatályos építésügyi jogszabályok 

alapján 1998. január 1-je óta nem kaphat(na) építési engedélyt olyan terv, amely nem felel 

meg mindenben az akadálymentesség követelményeinek. Ennek ellenére sorra épülnek olyan 

épületek, és indulnak olyan közszolgáltatások, amelyek nem egyenlő eséllyel hozzáférhetők, 

így tehát – miközben az apparátus az utólagos akadálymentesítésen dolgozik – a probléma 

újratermeli önmagát. A jelenség három alapvető okra vezethető vissza: az egyik az, hogy az 

építészmérnök és egyéb műszaki vagy tervező alapképzések gyakorlatilag nem tartalmaznak 

az akadálymentességre vonatkozó ismereteket, a másik, hogy az építésügyi hatóságok eljárási 

rutinjából hiányzik az akadálymentesség szempontjainak figyelembevétele, a harmadik, hogy 

a hazai szolgáltatásszervezési kultúrának még nem alapértéke a szolgáltatások egyenlő esélyű 

hozzáférése. 

 

Végül pedig voltaképpen minden eddig felvázolt aspektust és problémát átfog az egyenlő 

esélyű hozzáférés horizontalitásának kérdése, amely államigazgatási oldalról az ágazati 

együttműködés problémájaként érhető tetten. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai világossá 
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tették, hogy az egyenlő esélyű hozzáférés (és általában a fogyatékosságügy) nem kezelhető 

egyetlen főosztály, államtitkárság vagy minisztérium kizárólagos feladataként, annak 

megvalósítása ugyanis olyan összetett, több szakterületet és több tervezési szintet érintő 

folyamat, amely – megfelelő szakmai koordináció mellett – csakis az adott területek 

együttműködésével végezhető hatékonyan. A horizontalitás két irányban értelmezendő: 

egyrészt minden szakterület felelőseinek magukévá kell tenniük az egyenlő esélyű hozzáférés 

és az egyetemes tervezés eszméjét, amely – ismételten hangsúlyozzuk – korántsem csak a 

fogyatékosságügyi szakterület és az akadálymentesség szempontjából elengedhetetlen, 

másrészt azt az államigazgatási munka minden szintjén – a szakmai tervezéstől a jogalkotáson 

át a kommunikációig – egységesen szükséges érvényesíteni. 

 

3. El kell készíteni a tömegközlekedési rendszereknek a fogyatékos személyek 

jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 

törvényben előírt határidőig történő egyenlő esélyű hozzáférhetővé 

tételének részletes ütemtervét. 
 

Az elmúlt években folyamatosan történtek előrelépések e területen. A közlekedésért felelős 

tárca célja, hogy lehetőség szerint a fogyatékossággal élő emberek akadálymentes közlekedési 

láncon keresztül juthassanak el az ország bármely olyan pontjára, amely közforgalmú 

szállítóeszközzel megközelíthető.  

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 87. § (12) bekezdése alapján a 

vasúti közlekedés (a közforgalmú menetrend alapján végzett személyszállításban részt vevő 

vasúti járművek, továbbá a pályaudvar, a vasútállomás és a megállóhely személyforgalom 

lebonyolítására és kiszolgálására szolgáló részének) vonatkozásában az egyenlő esélyű 

hozzáférés feltételeit fokozatosan, de legkésőbb 2013. január 1-jéig kell megteremteni. Az 

akadálymenetesítés kérdésköre a helyközi közforgalmú vasúti személyszállítási 

közszolgáltatási és infrastruktúra-működtetési tevékenység tekintetében a MÁV Csoportot és 

a GYSEV Zrt.-t érinti. Mindkét vasúti szolgáltató működési területén felmérte és fontosság 

szerint rangsorolta az akadálymentesség eléréséhez szükséges intézkedéseket, 

tevékenységeket, és megindította azok végrehajtását. 

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. 

törvény 17. § (9) bekezdése szerint az autóbusz-közlekedés (a közforgalmú menetrend alapján 

végzett személyszállításban részt vevő autóbuszok, továbbá az autóbusz-pályaudvarok és a 

megállóhelyek személyforgalom lebonyolítására és kiszolgálására szolgáló részének) 

tekintetében az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítását fokozatosan, de legkésőbb 2013. január 

1-jéig kell megvalósítani. A helyközi közforgalmú személyszállítást a 24 tagvállalatot 

számláló – helyi és helyközi (távolsági) közlekedést egyaránt bonyolító – VOLÁN 

Cégcsoport látja el. Minden VOLÁN társaságnál történt, illetve folyik – helyközi közlekedést 

is érintő – akadálymentesítési tevékenység. 

A közforgalmú közösségi személyszállítási szolgáltatást nyújtó társaságok akadálymentesítési 

tevékenységét a pénzügyi források hiánya jelentős mértékben késlelteti. A közforgalmú 

közösségi közlekedés akadálymentesítésének tényleges ütemét az egyenlő esélyű hozzáférés 

kialakításához szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állása adja. Megvalósítható 

ütemterv készítése a tervezéshez szükséges, a felhasználásra szánt pénzügyi források ismerete 

nélkül nem lehetséges, csupán a szükséges feladatok beazonosítása, valamint rangsorolása. 

A közlekedési tárca 2009-ben elkészítette a helyközi közforgalmú közösségi közlekedési 

rendszer akadálymentesítéséről szóló jelentését. A jelentés helyzetértékelést tartalmaz, és 

magában foglalja a helyközi közösségi közlekedési rendszer egyenlő esélyű hozzáférhetővé 
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tételére vonatkozó intézkedési tervet. A jelentés az intézkedéseket prioritási sorba rendezi, és 

azok becsült költségigényét ismerteti. A helyközi közforgalmú közösségi közlekedést 

biztosító társaságok 2009. áprilisi becslése alapján a komplex akadálymentesítés forrásigénye 

– az erre a célra eddigiekben ténylegesen kifizetett és jóváhagyott összegeknél 

nagyságrendileg nagyobb –, összesen több mint 353 762,75 millió forint. 

 

A személyszállítási közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférhetőségére irányuló 

fejlesztésekhez az állam a 2000. évtől az „Akadálymentes közlekedés fejlesztése” című 

fejezeti kezelésű központi költségvetési célelőirányzatból járult hozzá. E központi 

költségvetési célelőirányzatból a közforgalmú közösségi személyszállítás 

akadálymentesítésére a költségvetési törvényekben 2000. és 2010. év között 1 283,6 millió 

forint (ezen belül a 2007. és 2010. év között 408,6 millió forint) támogatás került biztosításra. 

A zárolások miatti csökkenés és a tartalékkeretből elnyert többlettámogatások egyenlegeként 

2000. és 2010. között az állam a vele közszolgáltatási szerződésben álló közlekedési 

szolgáltató társaságoknak 1 904,81 millió forint (ezen belül a 2007. és 2010. év között 

1 090,25 millió forint) támogatást nyújtott, amelyek azt – saját forrásokkal kiegészítve – az 

akadálymentes járművek számának növelésére, valamint állomások, megállóhelyek és azok 

elérhetőségének akadálymentes kialakítására fordították. 

 

- A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben az 

Országgyűlés 150 millió forintot hagyott jóvá az “Akadálymentes közlekedés fejlesztése” 

előirányzaton. Ez a támogatás a 2007. évben 4 akadálymentes autóbusz vásárlásának 

kamattámogatását, 7 BDt sorozatú vasúti kocsi akadálymentesítését és két komp-, illetve 

révátkelőhelyen (a Mohács-Újmohács átkelés mohácsi oldalán és a Szigetmonostor-Alsógöd 

átkelés gödi oldalán) való akadálymentesítést tette lehetővé. A költségvetési előirányzat a 

2007. évi tartalékkeretből 2007. év végén 410 millió forinttal megemelésre került. A 2007. évi 

kifizetés 119,32 millió forint volt. 

- 2008. évre a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. 

törvény 140 millió forintot irányozott elő az “Akadálymentes közlekedés fejlesztése” 

előirányzaton. Ebből a forrásból közel 60 millió forint jutott a vasúti akadálymentesítés 

további lépéseinek előkészítésére (2 Bybdtee vasúti kocsi prototípus előállítására), kb. 

50 millió forint a közforgalmú autóbusz-közlekedés akadálymentesítésére (5 akadálymentes 

autóbusz beszerzésének kamattámogatására) és mintegy 30 millió forint lett 

akadálymentesítési tanulmánytervek kidolgozására elkülönítve. A 2007. év végi 410 millió 

forintos forrásból 2008. évben 26 BDt vezérlő kocsiba kerekesszék emelő berendezést 

szereltek be. A 2008. évi pénzügyi teljesítés 521,81 millió forint volt. 

- 2009. évre a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. 

törvényben 98,6 millió forint lett jóváhagyva az “Akadálymentes közlekedés fejlesztése” 

előirányzaton, amely összeg teljes egészében zárolásra került. 2009. évben 9 Bybdtee vasúti 

kocsi akadálymentesítése valósult meg, valamint akadálymentesítéssel kapcsolatos 

tanulmánytervek készültek el. A 2009. évi kifizetés 256,70 millió forintot tett ki. 

- 2010. évre a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. 

törvény alapján 20 millió forint került jóváhagyásra az “Akadálymentes közlekedés 

fejlesztése” előirányzaton. A 2010. évben újabb 9 Bybdtee vasúti kocsi akadálymentesítése 

valósult meg (8 minisztériumi „tartalékforrásból”), valamint 4 komp-, illetve révátkelőhelyen 

(Pócsmegyer-Leányfalu átkelés pócsmegyeri oldalán, Lórév-Adony átkelés lórévi oldalán, 

Balsa-Kenézlő átkelés balsai oldalán, Tiszatardos-Tiszalök átkelés tiszatardosi oldalán) 

megkezdődött, és közülük 3 átkelőhelyen 2010-ben le is zárult a parti létesítményeket érintő 

akadálymentesítési beruházás (szintén minisztériumi „tartalékforrásból”). Évközi 

átcsoportosításoknak köszönhetően az előirányzat összege 225,09 millió forinttal 

megemelkedett, amely forrást a tárca a 2011. évben 7 vasúti személykocsi, valamint Győr 
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vasútállomás utasforgalommal érintett részei akadálymentesítésének támogatására különített 

el. A 2010. évi kifizetés – az önkormányzati önrész-befizetések továbbutalását figyelmen 

kívül hagyva – összesen 192,41 millió forintot tett ki. 

 

A fogyatékosságügyért felelős tárca koordinálásával elkezdődött a mozgáskorlátozott 

személyek parkolási igazolványára vonatkozó szabályozás felülvizsgálata, melynek fő célja a 

visszaélések elkerülése és visszaszorítása. Az egyeztetések során egyértelművé vált a jelenlegi 

minősítési rendszer újragondolásának szükségessége és ennek megfelelően egy egységes, új – 

a közlekedési képességre vonatkozó – vizsgálati rend kialakítása. Az új vizsgálati rendszer 

kidolgozásához – figyelemmel a vizsgálattal érintett személyek heterogén körére – olyan 

speciális ismeretekre volt szükség, mely nélkülözhetetlenné tette szakértői bizottság 

felállítását. A minisztériumi munkát a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 

Közalapítvány segítette. 

 

4. Gondoskodni kell a közszolgáltatások internet-alapú hozzáférhetőségét 

biztosító, az Európai Unió fogyatékosságügyi irányelveit figyelembe vevő 

speciális megoldások hazai alkalmazásáról. 
 

Az eBefogadás program keretében került kidolgozásra a kezdetben kormányzati, majd civil 

szervezetek részvételével megvalósuló IT-mentor program, melynek keretében elindult az IT-

mentor OKJ-s képzés. Eddig 105 fő kapott IT-mentor végzettségről szóló okiratot. Az oktatási 

modulok között a fogyatékossággal élőkkel való foglalkozás is szerepel. Az Európai Bizottság 

és a tagállamok által kihirdetett, az eBefogadásról szóló Rigai Deklaráció egyik kitűzött célja, 

hogy 2010-re valamennyi közcélú weboldal akadálymentesített legyen a fogyatékossággal 

élők (látás-, hallássérültek) részére. A program az eAccessibility elnevezést kapta. Az oldalak 

műszaki specifikációjára vonatkozóan egységes európai álláspont jelenleg nem létezik, 

ajánlások nyújtanak iránymutatást (W3C szabvány és irányelv). A magyarországi közcélú 

internetes oldalak jelenleg néhány százalékban akadálymentesítettek. E szakterületen ez idáig 

az Unió részéről ajánlások történtek, melyek nem tartalmaznak jogszabályi kötelezettséget. 

2008. november 30. – december 2. között Bécsben eBefogadás Miniszteri Konferencia került 

megrendezésre az Európai Bizottság és az osztrák kormány szervezésében. A rendezvényre, 

amelynek napirendjén kiemelt súllyal szerepelt az eAkadálymentesítés pontja, 1200 

résztvevőt vártak: az EU tagországainak szakminisztereit, kormányzati döntéshozókat, az 

ipar, a tudományos élet és a civil szféra képviselőit. 

 

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében kerül biztosításra a megkezdett 

programok folytatása, illetve a komplex akadálymentességet, vagyis a közszolgáltatások 

egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítását szolgáló fejlesztés. A programnak része az 

elektronikus akadálymentesítés is, ami elsősorban a webes honlapok átalakítását jelenti, 

nemcsak látássérült, hanem pl. értelmi fogyatékossággal élő emberek számára is. A 

fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 

törvény 2010. december 31-i határidővel valamennyi kormányzati (és önkormányzati) 

felelősségi körbe tartozó közszolgáltatás esetében kötelezővé teszi az egyenlő esélyű 

hozzáférés megteremtését. Az infokommunikációs akadálymentesítés terén már eddig is 

történtek lépések a kormányzaton belül, ezek azonban kevés kivételtől eltekintve sajnos csak 

a honlapokra korlátozódtak, és ott is csak az ún. vakbarát változat elkészítését takarták. A 

jelnyelvi tartalmak megjelenítése is része a fejlesztési lehetőségeknek. (A 

fogyatékosságügyért felelős tárca Akadémia utcai épülete rendelkezik hangos térképpel is, 

amit a portán kérhetnek el a látássérült látogatók.) A kifejezetten ezt a célt szolgáló 

pályázatok közül a legnagyobb a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 3.3.1-es 
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kódjelű konstrukciója, amely Európai Uniós támogatások révén segíti elő a 

közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést, beleértve az infokommunikációs 

akadálymentesítést is. A pályázat keretében támogatható tevékenység többek között: 

„bármely, a fogyatékos emberek tájékozódását, eligazodását, kiszolgálását segítő támogató 

eszközök elérhetővé tétele, információs-kommunikációs akadálymentesítési átalakítások 

alkalmazása (pl.: tapintható térkép, információs pult, honlap akadálymentesítése, a szervezet 

tevékenységét bemutató ismertető füzetek kiadása könnyen érthető formában), valamint 

akadálymentes munkahely kialakítása”. A pályázatban azon közszolgáltatást nyújtó állami 

szervek (pl. a minisztériumok, az Országgyűlés, a Köztársasági Elnök Hivatala, az 

Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék stb.) és a felügyeletük alá tartozó intézmények 

vehettek részt, amelyeknél ügyfélszolgálat működik. A projekt megvalósítására a pályázónak 

legfeljebb 12 hónap állt rendelkezésére. A pályázó projekttel kapcsolatos záró elszámolása 

benyújtásának végső határideje a projekt megvalósításának végét követő 90. nap, de 

legkésőbb 2010. december 31-e volt. A rendelkezésre álló forrásra 4 ütemben kiírni tervezett 

konstrukciókban lehetett pályázni. Az első pályázati kiírásra – 3 766,5 millió forintos kerettel 

– 2007 októberében került sor, itt Közép-Dunántúl, Észak-Alföld és Dél-Dunántúl 

pályázhatott 2008. február 29-ig. A második ütemben – ugyancsak 3 766,5 millió forintos 

kerettel – meghirdetett konstrukcióra Nyugat-Dunántúl, Észak-Magyarország és Dél-Alföld 

pályázhatott 2008. szeptember 29-ig. Az első két pályázati kör tartalma megegyezett, a 

Közép-Magyarországi Régió intézményei pedig lényegében azonos feltételekkel a Közép-

magyarországi Operatív Program 4.4.2 kódjelű tükörkonstrukcióba pályázhattak 2008. 

augusztus 31-ig, itt 1 060 millió forint volt a keret. A pályázatok legfontosabb jellemzője volt, 

hogy a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés egyszerre kötelező, a pályázónak 

mind a kettőt vállalnia kellett. 

 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: 

KEKKH) honlapjai – http://www.nyilvantarto.hu, http://www.ugyfelkozpont.hu – vakbarát 

módon készültek, így a látássérülteknek kontrasztos verzióban is láthatók. 

 

A Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ (a továbbiakban: Ügyfélvonal) a 2005. 

november 1-jén hatályba lépett, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 172. § j) pontja alapján – a Központi Elektronikus 

Szolgáltató Rendszer részeként – látja el tájékoztató feladatát. A telefon segítségével a 

látássérültek, illetve a digitális írástudatlanok és az enyhe értelmi fogyatékossággal élő 

személyek is könnyebben intézhetik ügyeiket. 

 

Az EU-vonal (www.euvonal.hu) tájékoztató szolgálatot 2003. elején indította a 

Külügyminisztérium, hogy segítse a lakossági felkészülést az Európai Unióhoz történő 

csatlakozásra, annak várható hatásaira. A csatlakozás után az EU-vonal feladata az uniós 

szabályokról, lehetőségekről, mindennapjainkat érintő változásokról való tájékoztatás. Az 

EU-vonal honlapján a hírek és az EU alapvető fogalmai mellett nagy hangsúlyt kapnak a 

mindennapi életünkben is használható gyakorlati információk és a szolgálathoz beérkezett 

leggyakoribb tematikus kérdések. Az EU-vonal honlapján az Európai Unióval, tagországaival, 

illetve Magyarország csatlakozásával kapcsolatos alapinformációkat, ismertetőket, 

tanulmányokat és gyakorlati információkat közöl. A honlap rovatai (Aktuális, Tények, 

Mindennapok, Tagországok, Kérdések-válaszok) rövid ismertetőkben foglalják össze a 

tényeket, a tagsággal járó kötelezettségeket, a jogokat, a mindennapi életünket meghatározó 

EU-s szabályokat, a tagországok társadalombiztosítási, adózási, egészségügyi, oktatási 

rendszereit, a munkavállaláshoz szükséges tudnivalókat és a leggyakrabban feltett kérdéseket. 

Az EU-vonal honlapján online ügyfélszolgálat működik, ahol szintén kérdéseket lehet 

feltenni, de a szolgáltatás e-mailben is elérhető. A válaszokat az EU-vonal maximum három 

http://www.nyilvantarto.hu/
http://www.ugyfelkozpont.hu/
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munkanapon belül küldi meg. Elérhető innen a wikipédiához hasonló online lexikon is, az 

EUpedia. Az EU vonal vakbarát formátumban is hozzáférhető. 

 

2003-ban indult a VilágHalló (www.vilaghallo.hu) elnevezésű, magyar nyelvű hangos on-line 

elektronikus könyvtár. Már most több mint ezer híres magyar és világirodalmi művet 

hallgathatnak meg mesterségesen generált beszéd segítségével azok, akik letöltik a felolvasó 

programot. Nagy könnyebbség a vak és látáskorlátozott vagy idős, fáradó szemű embereknek 

az, hogy a VilágHalló Elektronikus Könyvtárat vizuális információ nélkül, a látókkal közel 

egyenértékűen használhatják.  

 

A Magyarország.hu (www.magyarország.hu) feladata online kaput nyitni a közigazgatás 

felé. A Kormányzati Portál nyílt szabványú környezetben működik, és minden tekintetben 

megfelel a fogyatékossággal élők használati követelményeinek. A portál felülete vakbarát, a 

vakok és látássérültek ugyanazt a mélységű információt kaphatják meg szövegfelolvasó 

szoftverek segítségével, mint a látók. 

 

A kormányzati web-tevékenység összehangolását segítő Kormányzati Informatikai 

Egyeztető Tárcaközi Bizottság (KIETB) 2003 decemberében készítette el az államigazgatási 

szervek internetes tevékenységére és honlapjaik tartalmi-formai követelményeire vonatkozó 

ajánlását. Egy év elteltével a Bizottság felfrissítette az ajánlást, amelybe több mint egy tucat 

új elem került. A KIETB 19. számú ajánlásának második változatában a honlapok tartalmi és 

formai követelményeiről szóló rész kiegészült a tartalmak szervezettebb formában való 

megjelenésének szabályozásával. Ajánlás készült a honlapszerkesztőségek összetételéről és 

működéséről, a web-tevékenységre vonatkozó belső szabályzatról, a honlap-üzemeltetésről és 

az üzemeltető feladatairól is. Átdolgozásra került a kötelezően megjelenítendő tartalmakra 

vonatkozó szabályozás kifejtése, melynek mellékletébe bekerültek a honlap-egységesítéshez 

és a Kormányzati Portálhoz történő harmonizációhoz szükséges információk. 

 

A fogyatékosságügyért felelős minisztérium az online igénybe vehető szolgáltatások és egyéb 

internetes felületek akadálymentesítése érdekében 2008-ban kezdte meg az együttműködést a 

Magyar Tudományos Akadémia keretein belül működő W3C Magyar Irodával, amely az ún. 

World Wide Web Consortium (W3C) hazai képviseleteként többek között a mindenki által 

hozzáférhető és használható internetes alkalmazások elterjesztésén dolgozik. Az iroda 2009 

közepére elkészítette a WCAG 2.0 nemzetközi akadálymentesítési szabványcsomag teljes 

magyar nyelvű verzióját, amely bárki számára ingyenesen hozzáférhető a www.w3c.hu 

oldalon. A fenti munkát felhasználva a W3C Magyar Iroda jelenleg egy honlapszerkesztőknek 

szánt kézikönyv, elkészítésén dolgozik, amely a fenti szabványcsomag előírásai szerint nyújt 

világos és áttekinthető segítséget a honlapok egyenlő esélyű hozzáférésének 

megteremtéséhez. 

 

Jelentős lépések történtek a könyvtárak egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása céljából 

a könyvtárak fizikai akadálymentesítésében, a speciális eszközök, az alternatív 

dokumentumok beszerzésében, és a könyvtárosok erre a feladatra történő megfelelő 

felkészítésében. (2004. „Az esélyegyenlőségért – a könyvtár nem csak a látóké” című 

könyvtári pályázat. Forrás: 24,658 millió forint; „Esélyteremtés könyvtári eszközökkel”című 

kiadvány megjelentetése – OSZK-KI, 2005; 2005. „Az esélyegyenlőtlenség csökkentésére” 

című könyvtári pályázat. Forrás: 29,970 millió forint.) 
 

Az európai uniós támogatások révén lehetőség van továbbfejleszteni a könyvtári informatikai 

infrastruktúrát és a szolgáltatásokat, nem csak a kínálati oldal lehetőségeit, hanem a 

felhasználók – így a fogyatékossággal élők – igényeit is figyelembe véve. Ennek keretében a 

http://www.vilaghallo.hu/
http://www.magyarország.hu/
http://www.w3c.hu/
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TIOP 1.2.3. „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése” című 

pályázattal, a fogyatékossággal élők számára biztosítandó speciális könyvtári 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra beszerzése kötelező tevékenység, amely fizikai és 

informatikai akadálymentesítést is lehetővé tesz. A fogyatékossággal élők szolgáltatás szintű 

könyvtárhasználatát a TÁMOP 3.2.4. „Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem 

formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében 

elnevezésű konstrukció támogatja. Az elektronikus könyvtári felületek, interaktív honlapok 

kialakításával a speciális felhasználói igények figyelembevétele hangsúlyozott, részcélként 

kiemelt terület a projektben. Ennek következtében a 2009–2010-es időszakban több mint 300 

nyilvános könyvtár (megyei, városi, községi, felsőoktatási, szak- és iskolai könyvtár) biztosít 

korszerű hozzáférést a közszolgáltatásokhoz. 

 

A Könyvtári terület 2009. július 28-án az Oktatási és Kulturális Közlönyben közzétette 

Ajánlását a fogyatékossággal élő könyvtárhasználók könyvtári ellátásának javítására 

címmel. Ebben a szakterület összefoglalta a könyvtári intézményrendszer számára 

megfogalmazott, a fogyatékossággal élők könyvtári ellátását támogató javaslatait. 

http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2009/21.pdf 2010–2011-ben az 

Országos Széchényi Könyvtár- Könyvtári Intézete a Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közalapítvánnyal együttműködve „A könyvtárhasználat lehetőségei és 

tényezői fogyatékos személyek körében – Könyvtárhasználat támogatásának alapproblémái 

és igények fogyatékos személyek körében – a potenciális könyvtárhasználók szempontjából” 

címmel felmérést készített. 

 

A „Felelősen, felkészülten a büntetés-végrehajtásban” című projekt keretében 1.232,5 

millió forintos költségvetéssel került megtervezésre az informatikai akadálymentesítés. Az 

akadálymentesítés megvalósítására a „Fogvatartotti alrendszeren” belül 2012-ben kerül sor. 

 

A „Cégbírósági és céginformációs rendszerek továbbfejlesztése és korszerűsítése” című 

projekt közel 800 millió forintos költségvetésén belül sor került az informatikai fejlesztéssel 

egyidejűleg az informatikai akadálymentesítésre is.  

 

2006–2008 között az Állami Foglalkoztatási Szolgálat akadálymentesített szolgáltató 

helyeinek jegyzéke az akadálymentesítés tartalmának meghatározásával fent volt a Hivatal 

honlapján, majd különféle okok miatt lekerült. 

 

A Foglalkoztatási Hivatal honlapját 2010-ben a TÁMOP 1.3.1 kiemelt projekt keretében 

modernizálták és ennek keretében a látássérültek számára akadálymentesítették. A 

megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával összefüggő tudnivalókat egy 

helyre csoportosítva teszik közzé. 

 

5. A hallássérült emberek szükségleteire figyelemmel, pályázati programok 

útján biztosítani kell a közszolgálati műsorok feliratozását vagy jelnyelvi 

fordítását. 
 

A 2007. évben összesen 106,8 millió forint állt rendelkezésre a feladatra. Ennek felhasználása 

a következőképpen alakult: Az országos nézettségű TV műsorok teletextes feliratozásának 

támogatására 100 millió forint kerettel pályázat hirdetése; a pályázat technikai 

lebonyolításának finanszírozása 4,2 millió forint értékben; a siketek és nagyothallók körében 

kvótás mintavételen alapuló felmérés finanszírozása a célcsoport médiafogyasztási és a TV 

műsorok feliratozásával, illetve jelnyelvi tolmácsolásával kapcsolatos preferenciáinak 

http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2009/21.pdf
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megismerésére 2,6 millió forint értékben. A pályázat a 2007. évben sikeresen lezárult, 4 

nyertes TV csatorna kapott támogatást: MTV (40 millió forint), TV2 (30,2 millió forint), RTL 

Klub (22,6 millió forint), Duna TV (7,2 millió forint). Közel egy évnyi időszak alatt összesen 

2700 óra műsoridő teletexten olvasható feliratozása valósult meg. Az egy órányi műsoridőre 

jutó állami támogatás 614 forint volt. A feliratozott műsorok kínálata illeszkedik az általános 

műsorkínálathoz – a teljes mértékben „élő” műsorokat kivéve (a hírműsorok szakmai 

értelemben nem tekinthetőek teljes mértékben „élő” műsornak). A pályázati támogatás terhére 

nemcsak közszolgálati jellegű műsorok feliratozása történik, hanem szórakoztató és 

gyermekműsoroké is. 

  

A siketek és nagyothallók körében a 2007. április–december között végzett kutatás 

eredményei igazolták a feltételezéseket: a célcsoport műsorokkal szembeni preferenciái 

hasonlóak a hallókéhoz; a TV műsorok feliratozását előnyben részesítik azok jelnyelvi 

tolmácsolásával szemben; illetve a feliratozott műsorok mennyiségének növelését némileg 

fontosabbnak tartják, mint a feliratozás minőségének javítását. A TV műsorok feliratozását 

túlnyomórészt állami feladatnak tekintik, a célcsoport töredéke lenne csak hajlandó ezért 

egyéni anyagi áldozatot hozni. 

 

2008-ban a fogyatékosságügyért felelős minisztérium pályázatot hirdetett az országos 

nézettségű televízió műsorok feliratozásának támogatására, melynek keretösszege 55 millió 

forint volt. A kiírást a tárca 2009-ben is megjelentette, 25 millió forintos keretösszeggel. 

Mindkét pályázat célja a Magyarországon élő és tartózkodó siket és nagyothalló személyek 

közszolgáltatásokhoz, közérdekű információkhoz, művelődéshez és kultúrához való egyenlő 

esélyű hozzáférésének biztosítása. A program közvetlen célja az országos nézettségű 

televíziós műsorok siketek és nagyothallók számára történő feliratozásának támogatása volt. 

 

A feliratozás ma már nincs kitéve az aktuálisan rendelkezésre álló pályázati forrásoknak, a 

magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 

ugyanis – a médiatörvény módosításával – azt évről évre növekvő óraszámban kötelezően írja 

elő a szolgáltatóknak. 

 

6. Támogatni kell a hazai kutyakiképzés kapacitásának növelését, valamint 

meg kell alkotni a vakvezető-, jelző-, asszisztens- és terápiás kutyák 

alkalmazásának és kiképzésük minőségi követelményeinek szakmai 

szabályait. 
 

- A fogyatékosságügyért felelős tárca 2007. évben 20 millió forint keretösszegű pályázat 

kiírásával (a tényleges felhasználás 97,5% volt) ösztönözte a hazai segítő kutyakiképzéssel 

foglalkozó szervezeteket szolgáltatási kapacitásaik növelésére. Ennek eredményeként 2007-

ben 15 mozgássérült embert segítő asszisztens kutya, 2 epilepszia-roham jelző kutya és 5 

vakvezető kutya kiképzését támogatta a tárca. Korábban évente mindössze 20 vakvezető 

kutyát képeztek ki, a támogatás biztosításával 25%-os növekedést sikerült elérni a kiképzett 

kutyák számának tekintetében. A korábbi években mozgássérült asszisztens kutyát egyet, 

epilepszia-roham jelző kutyát egyet sem képeztek Magyarországon. A pályázati program 

2008-ban 38,4 millió forint keretösszeggel folytatódott (a tényleges felhasználás 92,2% volt).  

- Emellett megkezdődött a segítő kutya kiképzés OKJ-s moduljainak kidolgozása, mely 

munka eredményeként 2009-ben – több évtizedes hiányt pótolva – elindulhatott az országban 

a segítő kutyákat képző szakemberek képzése.  

- A habilitációs kutyakiképző szakképesítés a beszámolási időszakban bekerült az OKJ-ba 

és államilag elismertté vált. Az érettségire épülő, emelt szintű szakképesítés felnőttképzésben 
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szerezhető meg három szakirányban: mozgássérültet segítő kutyakiképző, jelzőkutya kiképző 

illetve vakvezető kutya kiképző.  

- Elkészült ezek mellett a segítő kutyák kiképzésének, vizsgáztatásának és 

alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SzMM rendelet, amely a feladat 

hosszú távú ellátását segíti.  

- Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) 2009-ben a habilitációs kutyakiképzők 

képzésének és foglalkoztatásának támogatására programot indított. Az első ütemben 7 

szervezet kap támogatást, összesen 28 millió forint összegben, a program 2014-ig tart. 

- A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének nyilvántartása szerint 

jelenleg 67  fő vár vakvezető kutyára.  

 

7. Gondoskodni kell a fogyatékos személyek nyílt munkapiaci 

munkavállalását ösztönző szolgáltatási programok kidolgozásáról. 
 

A feladat végrehajtása érdekben az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2007 

decemberében megbízást kapott, hogy 100 millió forintos keretösszeggel írjon ki pályázatot, 

melyek célja, a fogyatékossággal élő emberek munkamotivációját, a munkaadókat 

(fogyatékossággal élő munkavállaló befogadását) ösztönző programok, munkaerő-piaci 

eszközök kidolgozása. 2009. évben az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány „Új Tranzit” 

néven a megváltozott munkaképességűek nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedését segítő 

tranzitfoglalkoztatási modellek támogatására indított programot. A felhasználható támogatás 

közel 93 millió forint, a program 2012-ig tart. 

 

A fogyatékosságügyért felelős tárca támogatásával és a Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közalapítvány szakmai vezetésével valósultak meg az érintett 

időszakban a munkaerő-piaci módszertani és egyéb fejlesztések.  

 

- Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások hozzáférhetőségének javítása célcsoport-

bővítéssel 

 

„Autista személyek részére alternatív munkaerő-piaci modellprogramok kidolgozása, 

alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások célcsoportjának bővítése” című program.  

 

A 2008. és 2011. között megvalósult program célja autista személyek részére kialakított 

munkaerő-piaci modellprogram kidolgozásán keresztül az autizmussal élők foglalkoztatási 

esélyeinek növelése, valamint az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezetek 

célcsoport-bővítése módszertani adaptáción keresztül. A program keretében megvalósítandó 

kutatást a közbeszerzési eljárás eredményeként a Jelenkutató Alapítvány (konzorciumi 

partnere az Autisták Országos Szövetsége) végezte el. A 2009. augusztus 1-jén kezdődő 

felmérés fókuszpontjában az autizmussal élő személyek elhelyezkedését biztosító hazai és 

nemzetközi munkaerő-piaci szolgáltatók jellemzőinek, gyakorlatának megismerése állt. Az 

autizmussal élő személyek alternatív munkaerő-piaci modellprogramjának kidolgozását célzó 

pályázat keretében a szolgáltatás-módszertan kidolgozására, illetve a telepítéshez kapcsolódó 

módszertani anyagok, és segédanyagok kidolgozására a Salva Vita Alapítvány és az Autizmus 

Alapítvány alkotta konzorciumi partnerség kapott támogatást, a módszertan gyakorlati 

kipróbálására irányuló pályázati komponens nyertesei pedig a Fogd a Kezem Alapítvány, 

valamint a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. voltak. A program tervezett 

összköltségvetése 100 millió forint volt, melynek fedezetét a Munkaerőpiaci Alap 

Rehabilitációs Alaprész 2008. évi központi kerete adta.  
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- A meglévő szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása az alternatív munkaerő-piaci 

szolgáltató hálózat fenntartásával és működtetésével 

 

A 2009. augusztus 1. és 2010. július 31. között megvalósult program fő célja volt a 

megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő és/vagy tartósan egészségkárosodott 

munkanélküli emberek munkaerő-piaci (re)integrációjának elősegítése, személyre szabott 

alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával. A pályázati program meghirdetésére 

2009. augusztus 6-án került sor, amelyben 4 komponensen belül [Megoldás Munkáltatóknak 

és Megváltozott munkaképességű Munkavállalóknak (4M program), Látássérült személyek 

elemi rehabilitációjára épülő foglalkozási rehabilitációja, „Támogatott Foglalkoztatás©” 

szolgáltatás, Komplex munkaerő-piaci szolgáltatás] nyújthattak be pályázatot. A program 

során a 37 szervezet által vállalt indikátorok alapján a program sikeres lebonyolítása esetén 

legalább 973 fő megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő és/vagy tartósan 

egészségkárosodott álláskereső ember kellett bevonni a szolgáltatásokba, ebből legalább 305 

főt kellett elhelyezni a nyílt munkaerőpiacon a személyre szabott alternatív munkaerő-piaci 

szolgáltatások működésének biztosításával. A program tervezett összköltségvetése közel 500 

millió forint volt.  

 

- A nyílt munkaerőpiachoz való hozzáférés segítése felkészítő és tranzit programok 

által (szociális, védett foglalkoztatásból a nyílt piacra, speciális szakképzésből a nyílt 

piacra) 

 
„Az Intézményi Munkahelyi Gyakorlat Programhoz kapcsolódó szolgáltatások 

megvalósítása” és az „Intézményi Munkahelyi Gyakorlat Program alap- és szakosított 

ellátást nyújtó intézményekben történő bevezetésének támogatása” című program 

 

A 2007. december 12. és 2010. február 28. között megvalósuló program fő célja a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó alap- és 

szakosított ellátást nyújtó intézményekben élő felnőtt, értelmileg- és tanulásban akadályozott 

személyek számára kidolgozott Intézményi Munkahelyi Gyakorlat Program (IMHGY) 

terjesztéséhez szükséges szakmai és módszertani feltételek megteremtése. 

Tárgyidőszak alatt a szakmai megvalósítás zajlott a hét támogatott intézményben: 

 Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékosok Otthona, Dáka 

 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Mentálhigiénés és Rehabilitációs Központ, 

Tatabánya – Síkvölgy 

 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthona, 

Keszthely 

 Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény, Budapest 

 Irsai Mentálhigiénés Ápolási Központ Szociális Szolgáltató Kht., Albertirsa 

 Fogd a Kezem Alapítvány, Pécs 

 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület/Nyugat-dunántúli Regionális Központ, Győr 

Az IMHGY program bevezetésében az intézményeknek segítséget nyújtott (képzés, 

konzultáció és hálózati találkozók) a Salva Vita Alapítvány mellett a programot az előző 

pályázati ciklusban megvalósító két szervezet is: az IRMÁK Kht., valamint a Fejér Megyei 

Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta. Tárgyidőszak alatt 

került akkreditálásra (Felnőttképzési Akkreditáló Testület) a programhoz kapcsolódó 

felkészítő képzés programakkreditáció során, amelynek elnevezése: Munkára felkészítő 

MHGY-s szakember. A képzés időtartama 60 óra. A program összköltségvetése 30 millió 

forint volt.  
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„Családi Munkahelyi Gyakorlat szolgáltatást nyújtó szervezetek hálózatának 

fenntartása és bővítése” című program  

 

A 2008. szeptember 17. és 2010. március 31. között megvalósítandó program célja a Családi 

Munkahelyi Gyakorlat szolgáltatást nyújtó szervezetek támogatása, illetve további 

szervezetek a terjesztés folyamatába történő bevonása volt. A „Családi Munkahelyi Gyakorlat 

Programhoz kapcsolódó szolgáltatások megvalósítása” elnevezésű programelem („A” 

komponens) célja a programba bekapcsolódó szervezetek és/vagy intézmények felkészítése a 

program megvalósítására, a szükséges szakmai és módszertani feltételek megteremtése volt. 

A „Családi Munkahelyi Gyakorlat Program megvalósításának támogatása alternatív 

munkaerő-piaci szolgáltatást végző civil szervezeteknél, nappali ellátást nyújtó 

intézményekben” elnevezésű programelem („B” komponens) a családi munkahelyi programot 

bevezetni kívánó szervezetek/intézmények számára nyújtott lehetőséget. A „C” komponens a 

Családi Munkahelyi Gyakorlat Programot működtető szervezeteket támogatta. A program 

tervezett összköltségvetése 50 millió forint volt.  

 

A megváltozott munkaképességű célcsoport összetételének, méretének és az általuk igénybe 

vett támogatási formák adatait a 8. melléklet tartalmazza. 

 

8. A foglalkoztatási rehabilitációhoz való hozzáférés biztosítása érdekében ki 

kell dolgozni az aktív korú, betegség vagy baleset következtében 

megváltozott munkaképességű személyeknek az egészségügyi rehabilitációt 

követő elemi és szociális rehabilitációt biztosító szolgáltatások rendszerét. 
 

A fogyatékosságügyért felelős minisztérium a felnőtt korban látássérültté váló munkaképes 

emberek számára az elemi rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szolgáltatók támogatásával, 

2007-ben 200 millió forintos pályázat keretében, 250 felnőtt számára nyújtott támogatást az 

ország három régiójában. A szolgáltatás tovább bővült az ellátatlan régiókban a 2008. évben 

megjelent újabb pályázat keretében. Mindkét pályázat előkészítő támogatás volt a 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 5.4.7. akcióterv előtt, melynek keretében 

országos lefedettségű, 4500 kliens fogadására alkalmas ellátórendszert fejlesztett a szaktárca. 

A TÁMOP program keretében 2009. szeptember 1-től 2011. februárig mintegy 800 millió 

forint keret állt rendelkezésre. Az elemi rehabilitációs hálózat kiépült és évente 1200 

látássérült ember önálló életvitelre való felkészítésére képes, akik így esélyt kapnak a munka 

világába való visszatérésre is. A fejlesztésekre az elmúlt másfél évben a magyar állam 114 

millió forintot, az Európai Unió 686 millió forintot költött.  A 2009-ben indult uniós pályázat 

eredményeként a látássérült emberek számára hét rehabilitációs központ valósult meg. A 

fogyatékosságügyért felelős tárca a rehabilitációt végző regionális központok további 

működtetését pályázat kiírásával segítette. Hosszabb távú cél pedig, hogy a központi 

költségvetésről szóló törvényben tervezhető módon kerüljön biztosításra az elemi 

rehabilitációs szolgáltatás folyamatos finanszírozása. Ezeken túlmenően a Vakok Állami 

Intézetében is végeznek látássérültek elemi rehabilitációjához kapcsolódó feladatokat. Ebben 

az intézményben 2010-ben csaknem 400 klienst láttak el.  
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9. A támogatott döntéshozatal modelljét alapul véve át kell alakítani a 

cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt álló fogyatékos 

személyek foglalkoztatásával kapcsolatos jogszabályokat a 

kirekesztettségük megszűnése érdekében. 
 

A támogatott döntéshozatal jogintézményéről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2010. évi 

CXX. törvény rendelkezett ugyan, e törvény azonban nem lépett hatályba.  A Ptk. átdolgozása 

folyamatban van. 

 

10.  A humán-erőforrás menedzserek és referensek képzésével fel kell készíteni 

őket a fogyatékossággal élő, illetve a megváltozott munkaképességű 

munkavállalók munkavállalással kapcsolatos nehézségeinek leküzdésében 

való segítségnyújtásra, a szükséges koordinációs, közvetítői feladatok 

ellátására. 
 

Az intézkedés megtörtént, az emberi erőforrás tanácsadó mesterszak szakképzettség 

szempontjából meghatározó differenciált szakmai ismeretei közé tartozik a foglalkozás 

speciális helyzetű csoportokkal, egyénekkel. Az intézkedés végrehajtása nem igényelt 

költségvetési forrást. 

 

„A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása” 

című TÁMOP 5.4.5 kiemelt projekt  

 

A 2007. december 1. és 2010. március 31. között futó kiemelt projekt fő, megvalósítandó 

célja az egyenlő esélyű hozzáféréshez és teljes akadálymentes környezet létrehozásához 

eredményes és hatékony ismereteket biztosító tudásbázis létrehozása és elterjesztésének 

megalapozása. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány a kiemelt 

projekt keretében 65 db képzési program kidolgozását valósította meg, amelyek közül 

legalább 25 akkreditált, illetve befogadott képzési program elérése a cél. A projekt igyekszik 

minden olyan szakterületet, szakmát elérni, amely különböző szinteken kulcsszerepet tölt be 

az egyetemes és akadálymentes, valamint az egyenlő esélyű hozzáférés elősegítése érdekében. 

A képzési programokat 4 elkülöníthető szakmai témacsoportba sorolta a projektgazda, 

amelyeken belül az egyes képzési programokat különálló munkacsoportok dolgozták ki: I. 

Egyetemes és akadálymentes tervezés, II. Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, III. Jelnyelvi 

képzések és továbbképzések, IV. Speciális képzési programok. A TÁMOP projekt keretében 

kidolgozásra került az egyenlő esélyű hozzáférés kérdéseit a munkaerő-piaci integráció 

kihívásaival összekötő tananyag. A program tervezett összköltségvetése 840 millió forint volt. 

 

11.  A Fogyatékosügyi Program „A fogyatékos személyeknek a társadalom 

életében való aktív részvételének elősegítése” fejezetéhez kapcsolódó egyéb 

intézkedések. 

 
a) A Fogyatékosügyi Program III. fejezet „Foglalkoztatási aktivitás”-t nevesítő 4.3 

alpontjának második bekezdése szerint: „Készüljön foglalkoztatási terv a fogyatékos 

személyek munkába helyezésére. A munkaképesség-változás és a fogyatékosság minősítése 

során az eljárásban részt vevő valamennyi intézmény egységes dokumentációt alkalmazzon.”  

 

2008-ban a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvényben bevezetett 

komplex minősítés keretében megállapított rehabilitációs járadék biztosítása a komplex 
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rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendeletben meghatározott feltételekkel 

valósult meg, ennek adatforgalmi koordinációját 3 oldalú megállapodás keretében az ORSZI 

(NRSZH), az FSZH (FH) és az ONYF együttesen látta el.  

 

b) A Fogyatékosügyi Program III. fejezet „Foglalkoztatási aktivitás”-t nevesítő 4.3 

alpontjának harmadik bekezdése szerint „Meg kell vizsgálni olyan támogatási rendszer 

kialakításának lehetőségét, ami a munkáltató és a munkavállaló esetében egyaránt a 

fogyatékossá vált munkavállaló munkahelyének megőrzésében, átalakításában, a 

munkavállaló átképzésében teremt érdekeltséget.”  

  

- A szakmai rehabilitáció állami forrásai főként a foglalkoztatás támogatására irányulnak, a 

hosszú ideje inaktív személyek foglalkoztathatóvá tétele munkaerő-piaci programok 

(jellemzően EU forrásból) és non profit keretek közt valósul meg.  

- A befogadó foglalkoztatás ösztönzésére a kvóta rendszer lett volna hivatott, de az évről 

évre emelkedő, és 2009-ben már 2,5 havi minimálbérrel megegyező mértékű rehabilitációs 

hozzájárulás nem érte el célját. 2010-ben az éves minimálbér összegét meghaladó 

hozzájárulás mérték került bevezetésre (964 500 Ft/fő/év). Egyidejűleg költségvetési 

bértámogatás is csak a kvótát teljesített munkaadó számára folyósítható. Ez a szabályegyüttes 

érzékelhetően felkeltette a nagy munkáltatók érdeklődését a megváltozott munkaképességű 

munkavállalók foglalkoztatása iránt. 

- A foglalkoztatás tartós támogatása piaci szervezetek esetében állami támogatásnak 

tekinthető, a csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozik. A korábbi költségátalány típusú 

támogatás 2007. július 1-jén teljes körűen bértámogatássá alakult, a korábban csak a 

célszervezeti támogatásban érvényesülő, károsodás mértéke szerinti differenciálás valamennyi 

támogatás esetében érvényesül. A károsodás mértéke szerint növekvő, a bér és járulékai 40-

100 %-a között differenciált támogatást korrigálja a munkakör szakképzettségi szintje. 

Összege pedig a szakképzettségi szint növekedésével arányos mértékben korlátozott a 2 évvel 

korábbi nemzetgazdasági átlagkereset arányában. Ez a feltétel a minőségi foglalkoztatást 

ösztönzi. A legmagasabb támogatási mértékre a 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) 

bekezdés e) pontjának ee)-ei) alpontjaiban meghatározott fogyatékossággal élő személyek 

foglalkoztatása esetén van mód, de 100 %-os mértékű is lehet, ha az akkreditált munkáltató 

közhasznú szervezetként bejegyzett egyesület, alapítvány, nonprofit gazdasági társaság, és az 

általa végzett, a létesítő okiratában közhasznú tevékenységként bejegyzett tevékenység nem 

minősül gazdasági tevékenységnek, továbbá a támogatással érintett munkavállalók 

foglalkoztatására közhasznú tevékenységként bejegyzett nem gazdasági tevékenység 

keretében kerül sor. A támogatási rendszer fontos eleme a munkahelyi segítő támogatott 

alkalmazásának lehetősége. A segítő szerepe még nem alakult ki teljesen, alkalmazására 

gyakran a támogatás igénybevételének érdekében kerül sor. 

- A megváltozott munkaképességűként történő foglalkozatás támogatásának célcsoportja – 

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény  

célcsoportját  jelentősen szűkítve – 2009. évben egységessé vált azáltal, hogy a törvény 41/A. 

§-ában meghatározott foglalkoztatási kötelezettségbe ugyanazok a személyek számítanak be, 

aki után a kvóta teljesítését követően támogatás is folyósítható. 

- A költségvetési bértámogatás a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

foglalkoztatására erős érdekeltséget teremtett, amit a gazdasági válság keretei közt 2009 őszén 

már nem lehetett finanszírozni. Azóta új munkáltató nem támogatható és a korábban 

támogatottak esetében is csak létszámcserére van mód.  
 

 

 

http://www.dura.hu/jogkereso/jegyzetek.html#JKGY536
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A rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás, valamint a munkahelyi segítő 

részére kifizetett költségtámogatás alakulása 2008–2010 évben 

 

2008 

(millió forint) 

2009 

(millió forint) 

2010 

(millió forint) 

2008–2010 összesen 

(millió forint) 

15 911,7 15 831,32 10 688,96 42 431, 98 

 

- A rehabilitációs költségtámogatás és a költségkompenzációs támogatás nyújtása 

pályázati úton, korábban a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, 2010. január elsejétől a 

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal kezelésében történt. A feladatot jelenleg a Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatal látja el. Az érintett foglalkoztatók számára a hatályos 

jogszabály alapján 2012. június 30-ig nyújtható a támogatás.  

- A rehabilitációs költségtámogatásban a védett szervezetek részesülhetnek. Ez a rendszer 

2006-ban 7 szervezettel indult, melyek száma 2007. június 1-től 21-re növekedett. 

Rehabilitációs költségtámogatásban a mai napig ez a 21 szervezet részesül. 

- A költségkompenzációs támogatás a kiemelt tanúsítvánnyal rendelkező csoportos 

rehabilitációs foglalkoztatók részére állapítható meg, pályázat keretében. A rendszer 2007. 

július 1-től működik, azonban míg a rehabilitációs költségtámogatás tekintetében a 

foglalkoztatók köre nem változott, addig e támogatási formánál folyamatosan csökken a 

foglalkoztatók száma. 

 

2010. évi adatok: 

 

Támogatás összesen közel    29,5 milliárd forint  

ennek 78 %-a bérköltség (bér + járulékai) 

Nettó támogatás közel    24,6 millió forint 

1 főre jutó nettó támogatás közel   1,2 millió forint 

 

A költségkompenzációs támogatásban részesülő foglalkoztatók esetében:  

Támogatás összesen     2,3 milliárd forint  

ennek 71,8 %-át igényelték  

Nettó támogatási összeg közel            2.002 millió forint 

1 főre jutó nettó támogatás    410 ezer forint 

 

c) A Fogyatékosügyi Program III. fejezet „Foglalkoztatási aktivitás”-t nevesítő 4.3 

alpontjának negyedik bekezdése szerint „Valamennyi megyében ki kell építeni a 

foglalkozási rehabilitációs információkhoz, valamint a nyílt munkapiaci munkavállalást 

elősegítő foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokhoz való hozzáférést.” 

 

A megyei munkaügyi központokban 2006-ra alakult ki a Rehabilitációs Információs 

Centrumok hálózata, amit 2007-től a regionális munkaügyi központok a megyei kirendeltség 

és szolgáltató központ keretében működtettek tovább, szűkebb kapacitással. 

 

d) A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatásával 

kapcsolatos problémák 

 

- Az előbbiekben bemutatott intézkedések hatására nem következett be érdemi változás a 

fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatásában. A foglalkoztatási támogatási rendszer 

nem tudott tartósan hozzájárulni a foglalkoztatási szint emeléséhez. A támogatási rendszer az 

egyén állapotának konzerválásában, a munkaviszony megtartásában teremtett érdekeltséget. A 

támogatott foglalkoztatás cél, nem pedig a rehabilitáció eszköze volt. A foglalkoztatást 
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elősegítő állami támogatások a védett foglalkoztatók között szervezetek szerint 

differenciálódtak, nem pedig a megváltozott munkaképességű személyek állapotához 

igazodtak. A bértámogatás kivételével az egyes támogatástípusok az egészségkárosodás 

mértékét is figyelmen kívül hagyták, a rehabilitáció eredményességét pedig egyáltalán nem 

vették számításba. A támogatások hatékony felhasználását segítő szinergiák nem működtek.  

- A munkáltatók a támogatás megszerzésében voltak érdekeltek, és nem a minél gyorsabb, 

teljesebb rehabilitáció megvalósításában, és a foglalkoztatottak tranzitálásában. A támogatás 

időtartama nem igazodott a rehabilitációhoz szükséges időhöz. 

- A komplex (orvosi, szociális, képzési, foglalkozási) rehabilitáció megvalósításában az 

alrendszerek együttműködése rendezetlen volt, nem volt megfelelő koordináció. 

- A munkaerő-piaci szolgáltatók meglévő kapacitása évi néhány ezer ügyfél ellátását tudta 

biztosítani: ennek legalább a tízszeresére lett volna szükség ahhoz, hogy az évente rokkantsági 

vagy hasonló ellátást igénylők hozzáférését szolgáltatásaikhoz biztosítsa. A meglévő 

kapacitások területi eloszlása is egyenlőtlen volt. Az utóbbi években a nonprofit szervezetek 

önállóan, vagy a munkaügyi szervezettel együttműködve nyújtottak munkába állást segítő 

szolgáltatásokat. A további kapacitásbővítés akadálya az elégtelen, illetve bizonytalan 

finanszírozás.  

- 2009-ben és 2010-ben sor került a Munkaerőpiaci Alap Rehabilitációs Alaprészének 

zárolására, ami a tartós foglalkoztatást megalapozó befogadó munkahelyteremtésben jelentett 

hátrányt. Különösen igaz ez, ha a rehabilitációs munkahelyteremtésben időről időre 

folyamatosan visszatérő munkáltatók más támogatási formákhoz fordulnak, más célcsoport 

foglakoztatására térnek át. 300 olyan akkreditált munkáltató van (többnyire mikro- és 

kisvállalkozók), akik néhány évi foglalkoztatás után akkreditáltatták vállalkozásukat, mert 

számukra a megváltozott munkaképességű munkavállaló már nem jelentett hátrányt.  

- Az egészségkárosodáson alapuló ellátás keretében sokféle, több jogszabályban 

meghatározott, bonyolult, nehezen áttekinthető ellátás létezett. Szükségessé vált az ellátási 

kategóriák számának csökkentése, átláthatóságának biztosítása, valamint a 

foglalkoztathatósági szempontok markánsabb érvényesítése.  

- Szükségessé vált továbbá a foglalkozási rehabilitáció rendszerének átalakítása, hogy a 

tartósan támogatott és a tranzit foglalkoztatás rendszere megfelelő állományáramlást 

biztosítson a nyílt munkaerőpiac irányába. A rehabilitációs hozzájárulás és az egyéb 

munkáltatói kötelezettségek megtartása mellett indokolt a nyílt piaci foglalkoztatás ösztönzése 

a munkahelyteremtés és átmeneti foglalkoztatás támogatás eszközeivel.  

- Az ellátórendszer feszültségeinek kezelésére az elmúlt két évtizedben több javaslat is 

készült. Ezek mindegyike a feltételrendszer szigorítását, a rehabilitációs szemlélet erősítését, a 

rokkantsági nyugellátásra jogosultak jelentős részének munkaerőpiacra történő 

visszavezetését tűzte zászlajára. Az ellátórendszer 2008. évtől működő új formájának 

bevezetése azonban késedelmes, következetlen és ellentmondásos formában valósult meg. A 

rehabilitációs járadék ellátás bevezetése és – ezzel összefüggésben – a minősítési rendszer új 

szemléletre építése elveiben előrelépést jelentett, de a gyakorlatban nem eredményezett 

érdemi változást. A feltételrendszer megmaradt, számottevő javulás nem történt. A legfeljebb 

három évre megállapítható rehabilitációs járadék meghosszabbítására eddig minden esetben 

lehetőség volt. 2011. évben a három éve megállapított ellátások további – legfeljebb egy éves 

– meghosszabbítása is lehetővé vált. 

- Hangsúlyozni kell, hogy a fenti ellentmondások kifejezetten a járulékbevételekből 

finanszírozott, a kieső jövedelem pótlását célzó ellátásokat jellemzik. Nem lehet e 

megállapításokat kiterjeszteni a fogyatékossággal, illetve súlyos fogyatékossággal elő 

személyek részére megállapított ellátásokra (pl. fogyatékossági támogatás, vakok személyi 

járadéka). Ezek ugyanis nem a kieső jövedelmet, hanem a fogyatékosság miatt jelentkező 

életviteli többletköltségek részbeni kompenzációját szolgálják.  
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e) A megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerének 2011. évben történt 

átalakítása 

 

2011. december 29-én kihirdetésre került, és 2011. december 31-én hatályba lépett a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól, és egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXCI. törvény. Az új koncepcióra épülő törvény egyik elsődleges célja volt, hogy a 

foglalkozási rehabilitáció szerepének további erősítésével, eszköztárának bővítésével minél 

több embernek legyen lehetősége újra munkát vállalni, a munkaerő-piacra visszatérni, saját 

maga és családja eltartását munkajövedelemből biztosítani. A törvény egyszerűsítette a 

korábban számtalan ellátástípusra (rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, 

rehabilitációs járadék, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányászok 

egészségkárosodási járadéka) épülő, nehezen átlátható ellátási rendszert, és két ellátást – 

rehabilitációs ellátást, illetve rokkantsági ellátást – hozott létre az egészségkárosodottak 

támogatására. 

 

IV. 

 

A REHABILITÁCIÓVAL KAPCSOLATOS CÉLOK 

 

1. Az életkorhoz kötött egészségügyi szűrővizsgálatokhoz kapcsolódóan a 

fogyatékosságok felismerésére és a fogyatékos állapotokból eredő helyzetek 

kezelésére vonatkozó továbbképzési programokat kell indítani a védőnők és 

házi gyermekorvosok körében. 
 

A különféle fogyatékosságok felismerésére is lehetőséget adó szűrővizsgálatok a Társadalmi 

Megújulás Operatív Program 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 éves korosztály) program 

keretében kerülnek fejlesztésre. A konstrukció célja a sikeres és egészséges életkezdet 

támogatása, az életkezdethez szükséges feltételek esélyeinek a növelése, a gyermekek, és 

közvetetten a szülők integrációs esélyeinek növelése módszertani háttér kialakításával, 

adatbázis-fejlesztéssel, térségi, ágazatközi és egészségügyi együttműködésekkel. A korai 

jelzőrendszer kialakításával, az egységes ágazatközi együttműködésre is kiterjedő eljárási 

protokollok kialakításával a korai fejlesztés, illetve a megváltozott fejlődésmenetű gyermekek 

korai szűrése és szakirányú ellátása, gondozása, a személyre szabott és közösségi 

segítségnyújtás – a jó gyakorlatok becsatornázása által – megfelelő időben elkezdődhet. A 

projekt keretében a védőnők és az alapellátásban működő gyermekorvosok széles körű 

képzése is megvalósul. A fejlesztés projektjavaslata 2009 májusában került benyújtásra, 

amelyet a Kormány 2010. március 24-én jóváhagyott. 2010. év novemberében kezdődtek meg 

a Végrehajtást Előkészítő Fórum (VEF) egyeztetések.  

 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 6.2.2. Képzési programok az egészségügyben 

foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés című konstrukción 

belül lehetősége van az intézményeknek, illetve a háziorvosi szolgálatoknak (védőnő, 

gyermek-háziorvos stb.) akkreditált képzések megpályázására 10-50 millió forint értékben. 

Amennyiben már van ilyen akkreditált képzés, az említett célcsoportok a megadott keretek 

között pályázhatnak. A konstrukció célja, az egészségügyi ellátó rendszer átalakításával 

összefüggésben a megváltozott igényekhez, az egyes területeken megjelenő hiányokhoz való 

alkalmazkodás, a foglalkoztathatóság szakmai feltételeinek megteremtése, a kompetenciák 

fejlesztése, a humánerőforrás minőségi és mennyiségi szempontból történő optimalizálása. A 

pályázat megjelent 2009. május 25-én, a beadás határideje 2009. október 30. volt. A 
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maradványforrásokra a pályázat ismét megnyílt 2010. március 31-ig, amely 2010. április 30-i 

határidővel meghosszabbodott. Eddig 29 pályázó 741,5 millió forint támogatásban részesült. 

A konstrukció a továbbiakban is lehetőséget biztosít az intézményen belül.  

 

Újszülöttek szűrésének korszerűsítése: 

A veleszületett anyagcsere-betegségek újszülöttkori szűrésének korszerűsítésére került sor 

2006-ban a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és 

korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról 

szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet módosításával. A tandem tömegspektrográfiás (tandem 

MS) vizsgálat egyetlen, szűrőpapírra beszárított vércseppből csaknem 30 enzimopathia 

meghatározását tette lehetővé. A kibővített szűrési eljárást – mely időközben mentesült a 

teljesítményvolumen-korlát alól – 2007 januárjától végzi a Semmelweis Egyetem, valamint a 

Szegedi Tudományegyetem.  

 

Gyermek-rehabilitáció minimumfeltételei: 

2007-ben kidolgozásra kerültek az Országos Gyermekegészségügyi Intézet és a Debreceni 

Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina 

Tanszékének együttműködésében – a Szakmai Kollégiumok bevonásával – a gyermek-

rehabilitáció minimumfeltételei, továbbá 4 területen szakmai irányelvei kerültek kiadásra.  

 

Fogyatékossággal élő személyek fogászati ellátása: 

A fogyatékossággal élő gyermekek és felnőttek fogászati ellátására – az egészségügyi 

szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 

szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján – Budapesten heti 90 óra, 

megyénként heti 45-45 óra rendelési időre köthető finanszírozási szerződés. Az ellátást nyújtó 

szolgáltató a rendelkezésre állásra és a speciális tevékenységre tekintettel heti 30 óra rendelési 

idő esetén 12000 korcsoportos pontszámnak megfelelő, azaz 412.800 forint alapdíjban 

részesül. Ehhez jön még az egyes beavatkozások után megállapított teljesítménydíj. A 

hatályos Szabálykönyv értelmében a különleges gondozásra szoruló, fogyatékossággal élő 

személyek szakellátása esetén, az e tevékenységre külön finanszírozási szerződéssel 

rendelkező szolgáltatók külön – 1000 pontot érő – beavatkozási kódot is jelenthetnek 

(TB125).  

 

Korábban csak a fogyatékossággal élő gyermekek fogászati ellátására lehetett finanszírozási 

szerződést kötni, 2007 novemberétől azonban a fogyatékossággal élő felnőttek esetében is 

mód van a szerződéskötésre. Az eltelt idő alatt – bár a lehetőség a rendelet alapján adott – 

mindösszesen 4 szolgáltató kötött finanszírozási szerződést, összesen heti 60 óra rendelési 

idővel erre a szakterületre. Az országos szinten rendelkezésre álló 945 óra kapacitásból a 

fővárosban és 10 megyében összesen 379 órára (ebből 319 óra fogyatékos gyermekek 

ellátása) kötöttek finanszírozási szerződést, azaz jelenleg a rendelkezésre álló kapacitás 40%-a 

került lekötésre, sajnálatos módon több mint a fele kihasználatlan. A szabad kapacitásokra az 

egészségügyi szolgáltatók szabadon köthetnek finanszírozási szerződést az ellátás 

elérhetőségének javítása érdekében. A szabad és erre a célra felhasználható kapacitás 

rendelkezésre áll, és a megfelelő finanszírozás feltételei is biztosítottak. A teljesítményadatok 

alapján megállapítható, hogy a fogyatékossággal élő személyek fogászati szakellátására 

szerződött szolgáltatók kapacitásaikat nem használják ki teljes mértékben. A finanszírozási 

szerződéssel rendelkező intézmények átlagosan heti 15 óraszámmal rendelkeznek. Egyes 

szolgáltatók havonta átlagosan 15 esetet sem látnak el. Az elmúlt év teljesítményei alapján a 

teljesítményt jelentő intézmények átlagosan havi 16-33 esetet látnak el. A vonatkozó részletes 

adatokat a 9. melléklet tartalmazza. 

 

http://www.google.hu/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.deoec.hu%2F&ei=OgmbTZ5Rh5azBrqqmasG&usg=AFQjCNHlVO01ansbxbsOdYIFbc68LPP4UA
http://www.google.hu/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.deoec.hu%2F&ei=OgmbTZ5Rh5azBrqqmasG&usg=AFQjCNHlVO01ansbxbsOdYIFbc68LPP4UA
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2. Meg kell alkotni a kora-gyermekkori diagnosztika és fejlesztés 

működtetésének a meglévő ellátórendszerek összehangolására alapozott 

szabályait és a rendszer felállításához szükséges ütemtervet. 
 

A fogyatékosságügyért, az oktatásért, illetve az egészségügyért felelős tárca 

együttműködésében elkészült a jogszabályok harmonizációjára, finanszírozási és szolgáltatási 

rendszerfejlesztésére vonatkozó stratégiai javaslat a koragyermekkori intervencióra 

vonatkozóan. Az anyag hat pontban fogalmazza meg a szakterület összehangolására 

vonatkozó javaslatait: 

- Ki kell jelölni a kormányzaton belül a koragyermekkori intervenció szakmai és 

jogszabályi igazgatási feladatait főfelelősséggel ellátó szervet, szervezeti egységet. 

- Magas szinten szabályozni szükséges a koragyermekkori intervencióra vonatkozóan 

annak szolgáltatási tartalmát, összehangolt ellátórendszerét, és az állam szerepvállalását. 

- Ki kell építeni a koragyermekkori intervenciós rendszerben a szűrésben részt vevő 

szolgáltatók és a terápiás szolgáltatók közötti koordinációt, továbbá a koragyermekkori 

fejlődési rendellenességek diagnosztikája magas szintű ellátását végző regionális 

koragyermekkori intervenciós központok hálózatát (régiónként egy-egy központ 

kifejlesztésével). 

- Meg kell határozni az intervenciós hálózat tagjainak szűrésekkel, diagnosztikával, 

kliens-és szakmai koordinációval, és a terápiás szolgáltatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit. 

- A koragyermekkori intervenció finanszírozási rendszerét össze kell hangolni a 

meglévő állami finanszírozási technikákkal, és kiegészítő normatívaként „ágazat-

függetlenül”, elérhetővé kell tenni minden szolgáltatást nyújtó intézmény számára. 

- A koragyermekkori programokat, valamint a hazai és EU-s fejlesztéseket össze kell 

hangolni, hogy hosszú távon egységes, egymásra épülő, a párhuzamosságokat elkerülő 

rendszer épülhessen ki.    

 

További megvalósult intézkedések: 

- 2007-ben az OGYEI újszülött-élesztési oktató-képzési program keretében a budapesti 

centrumot és minden decentrumot 2 db komplett reszusztitációs oktatási szettel látta el.  

- A „Közös Kincsünk a Gyermek” Nemzeti Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Program 

keretében, az OGYEI – az ÁNTSZ közreműködésével – a gyermek-rehabilitációval 

kapcsolatosan helyzetfelmérést készített. Kidolgozásra kerültek az önálló gyermek-

rehabilitációs szakvizsga és fejlődéspediátriai jártasság licence vizsga feltételei és a gyermek-

rehabilitáció minimum feltételei is.  

- On-line adatbázis készült a fogyatékossággal élő gyermekek és szüleik részére. 

- 2007. és 2008. évben „A gyermekrehabilitáció és fejlődéspediátria alapjai” címmel az 

OGYEI továbbképző tanfolyamot tartott a Szakértői Bizottságok orvosai, valamint a 

rehabilitációs szakvizsgára készülő szakorvos jelöltek részére. 

- A szemészeti és fül-, orr-, gégészeti eltérések korai felismerésére, kezelésének 

megkezdésére 2008. évben – az OGYEI koordinálásában – kidolgozásra került a 0-18 éves 

gyermekek hallás és látás szűrésének szakmai protokollja.  

 

- A Társadalmi Megújulás Operatív Program 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) program 

konstrukció a következő fejlesztéseket valósítja meg az ellátórendszerek összehangolására 

alapuló szabályok kialakítása érdekében: „A 0-7 éves gyerekek fejlődésének komplex 

(szomatikus, pszichomotoros, érzékszervi, kognitív stb.) felméréséhez az állapotfelmérő 

adatlap standardja kialakításának és szoftverfejlesztésének támogatása a hazai, nemzetközi és 

a WHO ajánláson alapulva”, továbbá az „Eljárási és ellátási protokollok kidolgozása a korai 

felismerés és a segítő szolgáltatásokhoz való juttatás érdekében”. 
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- A feladathoz szinergikusan kapcsolódik a Társadalmi Infrastruktúra Operatív 

Program 2.2.2. „Sürgősségi ellátás fejlesztése” konstrukció, melynek 2009–2010. évi keretei 

között 4.000 millió forint összegű elkülönített pályázat elsősorban informatikai és 

eszközfejlesztések támogatásával javítja a koragyermekkori diagnosztikát, a koraszülött 

intenzív ellátást a perinatális és neonatális intenzív centrumokban. A pályázat feldolgozása, 

értékelése zajlik.  

- A Közép-magyarországi Operatív Program 1.080 millió forint sürgősségi fejlesztési 

keretéből a Közép-Magyarországon működő perinatális és intenzív centrumok fejlesztésére is 

sor került 2011-ben.  

 

Az utazási költségtérítés: 
Amennyiben a fogyatékossággal élő emberek egészségügyi szolgáltatást vesznek igénybe, az 

utazási költségtérítés az általános szabályok szerint jár. A sajátos nevelési igényű gyermekek 

(25 éves kor alatt) oktatási-nevelési intézménybe történő utaztatása során nem csak az 

egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez, hanem speciális oktatási-nevelési intézménybe 

történő utazásához is jár költségtérítés, mely éves szinten kb. 500-600 millió forintot jelent az 

Egészségbiztosítási Alapból. Az utazási költségtérítés elszámolhatósága 2008-ban többszöri 

módosítást követően úgy került meghatározásra, hogy azt a biztosítottat, aki a beutalásra 

jogosult orvos döntése alapján betegsége, egészségi állapota miatt tömegközlekedési 

eszközön utazni nem képes, utazási költségtérítésként kilométerenként 21 forint illeti meg. 

Ugyanakkor a beteget kísérőt, hazautazása, illetve a kísért biztosítottért történő visszautazása 

során utazási költségtérítésként kilométerenként 18 forint illeti meg. Menetrend szerint 

közlekedő közforgalmú közlekedési eszköz igénybevétele esetén az utazási költségtérítés 

mértéke megegyezik a helyközi járatokon érvényes, a biztosított által igénybe vehető, a 

személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott kedvezmény 

összegével csökkentett legolcsóbb díjtételű menetjegy árával. A sajátos nevelési igényű 

gyermekek utazási költségtérítésére 2009-ben összesen 604,6 millió forint került kifizetésre az 

Egészségbiztosítási Alapból. (Tömegközlekedéssel utazók részére: 74,7 millió forint, 

gépkocsival utazók részére: 529,9 millió forint.)  

 

A fogyatékossággal élők ellátása keretében két Alapítvány részesült kiemelt 

támogatásban:  

- A Gézengúz Alapítvány a fogyatékossággal élő gyermekek, és a veszélyeztetettek (pl. 

koraszülöttek) fejlődésének az iskolás korig való nyomon követését, összetett habilitációját és 

rehabilitációját biztosítja. Az egészségügyért felelős tárca az Alapítvány számára 2007-ben 10 

millió forint, 2008-ban 20 millió forint, 2009-ben és 2010-ben 20 millió forint támogatást 

nyújtott. A Gézengúz Alapítvány a TÁMOP 6.2.4. Foglalkoztatás támogatása konstrukción 

belül is pályázati támogatást nyert, 49 millió forint támogatással a járóbeteg szolgáltatásuk 

fejlődhet.  

- A Húszan Még Vagyunk Alapítvány az 1956–1957-es gyermekbénulás járvány 

következtében megbetegedett, folyamatos lélegeztetésre szoruló, részben kórházban, részben 

otthonukban élő betegek támogatását végzi. Az egészségügyért felelős tárca 2006 

októberében arról döntött, hogy az alapítvány kedvezményezettjei számára biztosított 

támogatás célját szolgáló feladat ellátására 2007-től az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 

(OORI) kerüljön kijelölésre. 2007-től kezdve ezért az alapítványi támogatás összegével 

megemelésre került az OORI költségvetése. Az alapítvány részére 2007-ben 17,5 millió 

forint, 2008-ban 22,5 millió forint támogatást biztosított a tárca. Az OORI ebből a 

támogatásból minden évben 9 millió forintot adott át az alapítvány részére Tajmel Istvánné 

otthoni kezelésére, a fennmaradt forrásból pedig az alapítvány többi kedvezményezettjeinek 

az egyes egészségügyi intézményekben történő ellátását finanszírozta. 2009-ben szintén a 

fenti betegcsoport lélegeztetésére alkalmas lélegeztető gép beszerzésére 0,8 millió forint 
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támogatást biztosított az egészségügyért felelős tárca az OORI részére. A 2011. évi 

költségvetés tervezése során az államháztartásról szóló törvény 2010. augusztus 15-től 

hatályos rendelkezése következtében az alapítvány külön törvényi soron került nevesítésre (9 

millió forint támogatási összeggel). 

 

Megjelent az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából 

súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet, 

illetve a hozzá kapcsolódó, a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 

49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet. A két jogszabály együttes hatásaként egyszerűsödött és 

egyértelműbbé vált az adócsökkentés vonatkozásában figyelembe vehető betegségek 

igazolása. Az előző jogszabályhoz képest figyelemre méltó, hogy felkerültek a listára olyan, 

főként genetikai vagy a mozgásszerveket érintő betegségben szenvedők, akiknek az esetében 

látható, hogy közülük többen megjelennek a kereső foglalkozást űzők között, tehát 

adófizetőként számításba vehetők. 

 

3. El kell készíteni az autizmussal élő személyek komplex (foglalkozási, 

szociális és pedagógiai) rehabilitációjára, valamint az autizmus 

diagnosztizálására alkalmas intézményrendszer koncepcióját. 
 

A egészségügyért felelős tárca 2008-ban tette közzé az autizmusról/autizmus spektrum 

zavarairól szóló szakmai irányelvet, amelyet a Pszichiátriai Szakmai Kollégium és az 

Autizmus Alapítvány közösen készített el.  

 

A fogyatékosságügyért felelős tárca az Autisták Országos Szövetségével együttműködésben 

elkészítette a 2009-2014. évekre vonatkozó, átfogó koncepcióját. A koncepció alapján 

elfogadásra került a 1038/2010. (II. 18.) Korm. határozat, amely az új Országos 

Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007–2010. évekre vonatkozó középtávú 

intézkedési tervéről szóló 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat módosításáról rendelkezik. A 

kormányhatározat olyan új feladatokkal egészíti ki az Intézkedési Tervet, amelyek az 

autizmus-spektrumzavarral élő személyek életkörülményeinek javítását célozzák. A 

koncepció, illetve a kormányhatározat eredményeként – a minisztérium támogatásával – a 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány keretén belül létrejött az 

Autizmus Szakmai Műhely, amely az autizmussal összefüggésben kidolgozza a 

minőségirányítási keretrendszer koncepcióját, szakmai fejlesztéseket valósít meg (pl. 

regionális módszertani csoportok kialakítása, autizmussal élő személyek és családjuk számára 

krízisközpontok felállítása). 

 

4. A speciális ellátási szükségletű fogyatékos emberek szakszerű és teljes körű 

egészségügyi ellátása érdekében modell-programok keretében kell 

kidolgozni ellátásuk szakmai és minőségi protokolljait, valamint a többlet-

szükségletből eredő magasabb költségek finanszírozásának szabályait. 
 

Az egészségügyért felelős tárca növelni kívánja a szakmai protokollok számát a 

fogyatékossággal élők egészségügyi ellátásával kapcsolatban. Kapcsolódó modell-programok 

kidolgozására és megvalósítására a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6.1.2. 

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramon belül lehet pályázni. 

  

- 2007-ben a „Közös Kincsünk a Gyermek” program keretében az alapellátás számára több 

szakmai protokoll is elkészült. Ezek a következők: gyermekkori obezitás rehabilitációja, 
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idiopathias scoliosis rehabilitációja, asthma és cystas fibrosis rehabilitációja, cerebralis paresis 

rehabilitációja. A felhasznált keret 1 millió forint volt. 

- Az OGYEI koordinálásával 2008-ban az újszülöttkori hallás- és látásszűrések egységes 

módszertanának biztosítása érdekében kidolgozásra került a 0-18 éves gyermekek hallás- és 

látásszűrésének szakmai protokollja. „Szakmai irányelv a gyermekek teljeskörű életkorhoz 

kötött hallásszűréséről” és „Szakmai irányelv a gyermekkori szemészeti szűrővizsgálatokról” 

címmel. A felhasznált keret 1,3 millió forint volt. 

- Az elfogadott protokollok alapján egy-egy oktatóprogram került összeállításra a védőnők 

és a házi gyermekorvosok felkészítése céljából, a felhasznált keret 3,6 millió forint volt. 

- 2008-ban is folytatódott a Gyermek rehabilitációs adatbázis folyamatos frissítése, 

karbantartása. 2009-ben az adatbázis új formátumot kapott, egyszerűbbé téve annak 

használatát. A felhasznált keret 1,0 millió forint volt. 2010. évben is folyamatos volt az 

adatbázis működtetése, frissítése.  

 

A fogyatékossággal élő személyek egészségügyi ellátásához, illetőleg az egészségügyi 

szakterület intézkedéseihez kapcsolódóan az alábbi további intézkedéseket szükséges 

megemlíteni: 

 

- A Népegészségügyi Program célkitűzései szerint az egészségügyi tárca elő kívánta 

mozdítani a lakosság - különös tekintettel a hátrányos helyzetű személyek - részvételét a 

szervezett szűrési programokban. A népegészségügyi szűrővizsgálatok - az életkor alapján 

veszélyeztetettnek minősülő lakosságcsoportokra kiterjedő, a célszemélyek meghívását és 

követését alkalmazó, szakmailag indokolt gyakorisággal megismételt népegészségügyi 

tevékenység - hatásossága a célbetegségből származó halálozás csökkenésével mérhetően 

bizonyított. Ennek a feltételrendszernek máig három szűrővizsgálati módozat felel meg: a 45-

65 év közötti nők kétévenként végzett emlőszűrése lágyrész-röntgenvizsgálattal 

(mammográfia); a 25-65 közötti nők egyszeri negatív szűrővizsgálata után 3 évenként 

megismételt, sejtvizsgálatot (citológia) is alkalmazó nőgyógyászati szűrővizsgálata; valamint 

az 50-70 év közötti férfiak és nők kétévenkénti szűrővizsgálata a székletbeli rejtett vér 

laboratóriumi (immunkémiai) kimutatása útján. A népegészségügyi szűrővizsgálatok 

szervezésének finanszírozása a Népegészségügyi Program keretében, egyébként pedig az E-

Alapot terhelve jelenik meg. A szervezett lakossági szűrés nem kizárólag a fogyatékossággal 

élő személyek szűrésére irányul, de azok megvalósítása során az egészségügyért felelős tárca 

kiemelt figyelmet fordított ezen célcsoport minél magasabb arányú bevonására. Az egyenlőbb 

esélyű szervezést segíti a mobil és akadálymentes szűrővizsgálat, a speciális vizsgálat és a 

szállítás megoldása. 

- A Népegészségügyi Programhoz kapcsolódóan 2007-ben összesen 0,2 millió forinttal 

támogatta az egészségügyért felelős tárca a Korai Fejlesztésért–Napsugár Alapítványon 

keresztül a Párbeszéd 2007-A Down Szindrómás gyermekek életminősége című 

konferencia megrendezését, és 2 millió forinttal támogatta a Kincs-Ő Alapítvány működését, 

akik a nyelvi fejlődésükben akadályozott, kommunikációzavaros gyermekek fejlesztését 

segítik elő.  

- Az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségével 

(FONESZ) karöltve felismerte azt a szakmai hiányosságot, mely nehezítette a sportoló 

fogyatékossággal élő személyek sportorvosi engedélyeinek kiadását. Korábban a sportért 

felelős minisztérium támogatásával az OSEI egyfelől (a FONESZ javaslata alapján) 

folyamatosan beiskolázta az eddig is a fogyatékossággal élő sportolókat vizsgáló, ám 

sportorvosi pecséttel nem rendelkező orvosokat, másfelől az Országos Sportegészségügyi 

Hálózat megyei és kerületi sport főorvosai számára tartott szakmai továbbképzéseket. Miután 

a sportorvosi engedély kiadását orvosi szakvizsga megszerzéséhez kötötték 2006-ban, a 

FONESZ által javasolt beiskolázás elmaradt. Jelenleg a fővárosban, a Sportkórházban – az 
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OSEI kijelölt sportorvosainak közreműködésével – végeznek vizsgálatokat a 

fogyatékossággal élő emberek világversenyein résztvevő válogatott versenyzők részére (pl. 

paralimpikonok). Országos, a fogyatékossággal élő sportolókat vizsgáló rendszer nincs. A 

rendelők nagy része nem akadálymentes, többek között a Sportkórház sem. 

 

5. A szakképzésbe bekapcsolható fogyatékos fiatalok esetében a képzés és 

pályaorientáció intézményrendszerének fejlesztésével meg kell teremteni a 

képzés, a rehabilitáció és a foglalkoztatás összhangját. 
 

2007-ben az oktatási területen az alábbi intézkedések történtek a feladat végrehajtására: 

- Jogalkotás: a közoktatási törvény 2007. évi módosítása új esélyt teremtett a szakképesítés 

megszerzésére. A tanuló lakóhelye szerint illetékes fővárosi, megyei önkormányzat által a 

tankötelezettség teljesítésére kijelölt szakiskola nem tagadhatja meg az érintett tanulók 

felvételét akkor sem, ha a tanuló már nem tanköteles. A kijelölt iskola nem tagadhatja meg a 

felvételét azoknak a jelentkezőknek sem, akik a 2004/2005., a 2005/2006., a 2006/2007. 

tanítási években a pszichés fejlődés zavarai miatt vagy enyhe értelmi fogyatékosság miatt 

sajátos nevelési igényű tanulóként fejezték be az általános iskola nyolcadik évfolyamát. A 

tanuló abban az évben kezdhet utoljára a szakiskolában iskolai évfolyamot a nappali 

rendszerű iskolai oktatásban, amelyben betölti a huszonötödik életévét. A kijelölt iskola 

egyéni ütemterv kidolgozásával, egyéni foglalkozások, előkészítő kilencedik évfolyam 

megszervezésével segíti a tanulókat. Az előkészítő kilencedik évfolyam befejezését követően 

a tanuló a többi tanulóval közösen kezdi meg tanulmányait a kilencedik évfolyamon. 

 

- „Dobbantó program”: intézmény-, intézményhálózat, és szolgáltatásfejlesztő program. A 

program célja az új oktatási tartalmak fejlesztése, a megvalósításban részt vevő pedagógusok, 

intézményvezetők képzése és támogatása, a képzésben sikerekhez vezető kompetenciák 

fejlesztése, a célcsoport szükségletei és lehetősége szerinti életpálya építéshez szükséges 

kompetenciák fejlesztése. A program megvalósítására 2007 decemberében biztosított 

támogatás összege 850 millió forint, melynek felhasználására a 2008–2011. években került 

sor. Forrás: a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 

2003. évi LXXXVI. törvény 10. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján, a Munkaerőpiaci 

Alap Képzési Alaprész, az oktatásért felelős miniszter rendelkezési jogkörébe tartozó 

keretéből nyújtott támogatás, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény által 

szabályozott szakiskolai gyakorlati oktatás, pályaorientáció, szakmai előkészítő ismeretek és 

alapozó elméleti és gyakorlati oktatás fejlesztésére. A program megvalósításához kapcsolódó 

adatokat a 10. melléklet tartalmazza. 

 

A szakképzés területén a következő intézkedés történt: 

- A szakképzés területén az új moduláris kompetenciaalapú szakképzés bevezetése is 

hozzájárult a fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségének megvalósulásához, alapot 

szolgáltatott az adaptált központi programok elkészítéséhez. A központi programból rész-

központi programot is lehet készíteni, melyhez módszertani ajánlás is készült. 

 

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosítása lehetővé tette, hogy 2007 

őszétől az adott szakképesítés követelményeinek teljesítésére fogyatékossága, élethelyzete 

miatt nem képes fiatal az iskolai rendszerű szakképzésben rész-szakképesítést szerezhessen, 

és a későbbiekben e szakképesítés birtokában folytathassa tanulmányait. A törvény alapján 

2007 szeptemberétől került bevezetésre az a rendelkezés, mely szerint a fogyatékossággal 

élő részére a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott szakmai alkalmassági és 
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pályaalkalmassági, valamint az egészségügyi alkalmassági követelmények 

figyelembevételével biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást, 

továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a kötelezettségeit.  

 

- A fogyatékosságügyért felelős tárca támogatásával, a Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közalapítvány szakmai vezetésével valósultak meg az érintett 

időszakban a következő fejlesztések: 

 
a) „Munkahelyi Gyakorlat szolgáltatást nyújtó szervezetek hálózatának fenntartása és 

bővítése” című program  

 

A 2008. december 8. és 2010. október 31. között megvalósuló program fő célja a 

Munkahelyi Gyakorlat program szakiskolák, speciális szakiskolák és készségfejlesztő 

speciális szakiskolák körében való megvalósítása egyrészt a programhoz kapcsolódó 

szolgáltatások nyújtása („A” komponens), másrészt a program további terjesztése újabb 

iskolák, új partnerek pályázati úton való bevonása („B” komponens), harmadrészt pedig a 

programot jelenleg is működtető intézmények pályázati támogatása („C” komponens) által. 

A program tervezett összköltségvetése 50 millió forint volt. A pályázati program egy 

fordulóban került meghirdetésre. A felhívásra összesen 15 szervezet pályázata érkezett be, 

amelyből 13 pályázat nyert támogatást. A nyertes pályázók komponensenként a következők 

voltak:  

„A” komponens:  

–    Salva Vita Alapítvány, Budapest 

„B” komponens:  

– Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális 

Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Sárbogárd 

 Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény, Rum 

 Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka 

 Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat Bajai Óvodája, Általános Iskolája, Speciális 

Szakiskolája, Kollégiuma, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és 

Gyermekotthona, Baja 

„C” komponens: 

 Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztő 

Speciális Szakiskolája és Diákotthona, Martonvásár 

 Tolna Megyei Önkormányzat Berkes János Általános Iskolája, Készségfejlesztő 

Speciális Szakiskolája és Kollégiuma, Zomba 

 Martin János Szakképző Iskola, Miskolc 

 Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Velence 

 Ezredéves Készségfejlesztő Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola, 

Székesfehérvár 

 Koncz Dezső Óvoda, Általános iskola, Diákotthon, Különleges Gyermekotthon és 

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zalaszentgrót 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Bárczi Gusztáv Általános Iskolája, 

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat, 

Nyíregyháza 

 Zöldmező Utcai Általános Iskola, Diákotthon és Speciális Szakiskola, Keszthely 

 

b) „A hallássérült fiatalok eredményes munkába állítása érdekében a pályaorientációt, 

és a szakképzést segítő szolgáltatáscsomag kidolgozásának támogatása” című program  
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A 2008. év végén elnyert, de 2009. március 1. és 2011. november 30. között megvalósult 

projekt célja a hallássérült tanulók, fiatalok számára hátránykompenzáló, a munkaerő-piaci 

elhelyezkedés esélyét növelő új szolgáltatási programcsomag kidolgozása, kipróbálása és 

meghonosítása. A program során kidolgozásra került hallássérült fiatalok munkaerő-piaci 

esélyeit növelő szolgáltatáscsomag. A szolgáltatáscsomag középpontjában a szakképzésbe 

bevont hallássérült fiatalok és közvetlen környezetük – szülők, szakképző intézmények – 

álltak. A program tervezett feladatai közül sikeresen megvalósult a fejlesztést megalapozó, a 

teljes célcsoportra vonatkozó, helyzetfeltárást célzó kutatómunkát. Elkészült a szolgáltatás- és 

igényfelmérés eredményeit összefoglaló zárótanulmány, mely a Közalapítvány honlapján 

megtekinthető:http://www.fszk.hu/opi/szolgaltatas/szakiskolai/Zarotanulmany_HAFIMU.pdf. 

Elkészült a helyzetfeltáró munka részét képező, a FEOR által tartalmazott foglalkozások, 

hallássérülés szempontjából történő részletes munkakörelemzése. A zárótanulmány, tartalmaz 

minimum 50 db a munkaerő-piaci prognózisok szerint keresett, hallássérültek által betölthető 

foglalkozás- és/vagy munkakör-elemzést, a kutatás keretében kidolgozott hallássérülés-

specifikus szempontsor alapján. Folyamatban van a programba bevont teljes célcsoport 

felkészítését célzó ismeretanyag kidolgozása. A program összköltsége 91 millió forint volt.  

 

c) „A speciális szakiskolákban folyó, a nevelési-oktatási folyamat egészére ható munkára 

való felkészítés” című program (KOMP)  

 

A 2007. június 1. és 2010. augusztus 31. között megvalósult program célja a nevelési-oktatási 

folyamat egészére ható munkára való felkészítés beépítése volt a szakiskolai oktatásba, ezen 

belül a szakiskolákban szegregáltan vagy integráltan tanuló sajátos nevelési igényű tanulók 

munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlesztése, ezzel növelve érdekérvényesítő képességeiket, 

általános munkavállalói kompetenciáikat, munkavállalási esélyeiket. A program tervezett 

összköltségvetése 58,8 millió forint volt. Tárgyidőszakban zárult le a Közalapítvány 

Kuratóriuma által kezdeményezett szakmai felülvizsgálat. Az áttekintés nyomán kialakításra 

került egy módosított programkoncepció, melynek tükrében véglegesítésre került a 

pályaorientációs programcsomag. Háromnapos munkaerő-piaci képzésben vettek részt a 

megvalósító iskolák pedagógusai. A szakértői munkacsoportok által újragondolt KOMP 

modell 2009 szeptemberétől került bevezetésre a szakiskolákba, a megvalósítás és a hálózati 

munka a tervezettek szerint zajlott. A KOMP program megvalósításában az alábbi oktatási 

intézmények vettek részt: 

 Martin János Szakképző Iskola, Miskolc 

 Pattantyús Ábrahám Géza Szakképző Iskola, Sajószentpéter 

 Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola, Zalaegerszeg 

 Montágh Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Esztergom 

 RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium, Nyíregyháza 

 

d) „A speciális szakiskolában végzett fiatalok elhelyezkedését segítő iskolai alternatív 

munkaerő-piaci szolgáltatás-modell fejlesztésének támogatása” elnevezésű program 

 

A 2010. március 31. és 2012. május 31. között megvalósuló program célja a sajátos nevelési 

igényű tanulók munkaerőpiacra való belépésének tervszerű és tudatos előkészítése, 

megvalósítása szakiskolai munkaerő-piaci szolgáltatás-modell kidolgozásával és ennek 

kipróbálásával egy intézményben. A program 1 szolgáltatási modellel (az iskolai munkaerő-

piaci szolgáltatás modellezése) készült el, valamint 20 fő diák és/vagy fiatal projektbe 

bevonása és 5 fő elhelyezése történt meg.  A program tervezett összköltségvetése 10 millió 

forint volt.  

http://www.fszk.hu/opi/szolgaltatas/szakiskolai/Zarotanulmany_HAFIMU.pdf
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6. A fogyatékos személyekkel kapcsolatos napi gyakorlati munkában részt 

vevő szakdolgozók (gyógypedagógusok, szociális munkások, rehabilitációs 

szakemberek) számára a mentális kiégésüket (burning-out) megelőző 

rekreációs és szakmai programokat kell indítani. 
 

2009. június 30-án jelent meg a Társadalmi Megújulás Operatív Program 5.4.4. „Szociális 

képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a 

helyi fejlesztési kapacitások megerősítése” című pályázat „B” komponense, melynek célja 

regionális szakmai támogató szolgáltatási rendszerek kialakítása. A támogatási keret 700 

millió forint. 

 

„Mentálhigiénés Kiégést Megelőző program”: A 2009 júliusa és 2010 májusa között a 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány szakmai vezetésével megvalósult 

program célja a fogyatékossággal élő emberekkel foglalkozó szakemberek és az őket 

foglalkoztató szervezetek mentálhigiénés kiégésének megelőzése önismereti és életvezetési 

tréningek, esetfeldolgozások, szupervízió segítségével, valamint a szituációk hatékony 

kezelését segítő kommunikációs és konfliktuskezelési képzési programmal. A célcsoport a 

nagyobb, földrajzi értelemben elszigetelt bentlakásos intézményekben, vagy súlyos, halmozott 

fogyatékossággal élő emberek ellátását végző intézményekben dolgozó szakemberek és 

intézményeik. A program keretében 4 intézmény bevonásával kialakításra és sikerrel 

kipróbálásra került az adott intézmény adottságaihoz, jellegzetességeihez adaptálható képzési 

tematika és program, mely igény esetén országosan terjeszthető, alkalmazható.  A program 

tervezett összköltségvetése 10 millió forint volt.  

 

7. A Fogyatékosügyi Program „A rehabilitációval kapcsolatos célok I. és II.”  

fejezetéhez kapcsolódó egyéb intézkedések 

 

A.) A Fogyatékosügyi Program III. fejezetének 5. pontja „A rehabilitációval kapcsolatos 

célok II.” 5.1. alpont a Komplex – folyamatban megvalósuló – rehabilitációs területek 

alpontjának 2. bekezdése szerint „Új alapokra kell helyezni a munkaképesség minősítését és 

a minősítést követő, a munkába állítást célzó, eredményes komplex, egymásra épülő és 

egymást kiegészítő (egészségügyi, foglalkozási, mentálhigiénés és szociális) rehabilitációs 

rendszert; cél, hogy a rehabilitációs szakaszt követően – melynek időszaka alatt rehabilitációs 

járadék folyósítható – munkavállalásra kerüljön sor. A munkaképesség-változás új minősítési 

rendszerét komplex módon kell kialakítani, a meglévő munkaképesség mértékének 

meghatározására, az érintett személy képezhetőségére, szakképzettségére, foglalkozására és 

életkorára figyelemmel. Az orvos szakmai minősítési rendszer átalakításával szükséges olyan 

komplex szakmai kritériumrendszer kimunkálása, amely egyaránt vonatkozik az egyén 

állapotára, ezen belül a fogyatékosság mértékének megállapítására, a szükséges rehabilitáció 

fő irányaira, a megmaradt funkciók alkalmazására.”  

 

- 2008. január 1-től a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény 

hatálybalépésével sokelemű paradigmaváltás történt az egészségkárosodás értékelésében, a 

rehabilitációs szolgáltatás nyújtásában, az ellátáshoz való hozzájutásban és az ellátás melletti 

munkavégzés szabályozásában. Megjelent a minősítésben a szakmai rokkantság értékelése. 

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat a komplex minősítésben a foglalkoztatási szakértőkkel 

vesz részt, míg a komplex rehabilitációban szolgáltatóként, a foglalkozási rehabilitáció 

megvalósítójaként van jelen. A foglalkozási rehabilitáció a munkaügyi szervezet és a 
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megváltozott munkaképességű, rehabilitációs járadékban részesülő személy együttműködésén 

alapul.  

 

A komplex rehabilitációra vonatkozó megvalósulási adatok 2010.12.31-ig (fő) 

 

A munkaügyi kirendeltségeken megjelent 26 350 

Megkötött rehabilitációs megállapodások száma 25 442 

Orvosi rehabilitációs szükséglet volt meghatározva 22 886  

Szociális rehabilitációs szükséglet volt meghatározva 4 558 

Foglalkoztatási szükséglet került megállapításra 24 828 

 

- A komplex rehabilitációban résztvevők számára 2008. március 1-jén indult a TÁMOP 1.1.1 

„Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” 

című kiemelt projekt. 

A 2010. december 31-ig elért eredmények 

Bevonni tervezett létszám: 9 800 fő 

Projektbe bevontak létszáma (fő):   

 

2008 2009 2010 Összesen 

771 7 234 4 603 12 608  

 

A projekt költségvetéséből közvetlenül a célcsoportra fordított összegek (millió forintban): 

 

 2008 2009 2010 Összesen 

0,8  529,1   2 931,8 3 461,7  

 
- 2009. februártól indult a TÁMOP 1.3.1 kiemelt projekt „Az Állami Foglalkoztatási 

Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként” melynek 

keretében a szolgáltatás-fejlesztési komponens egyik alprojektje (1.2.2.) a „Megváltozott 

munkaképességű ügyfelek részére szolgáltatások fejlesztése, továbbfejlesztése, kiemelten a 

rehabilitációs járadékban részesülő személyek körére, valamint a stratégiai együttműködési 

formák kialakítása és működtetése” volt. Az alprojekt keretein belül több tájékoztató anyag 

készült a megváltozott munkaképességű személyek informálására, valamint összegzésre 

kerültek a szolgáltatások jó gyakorlatai, illetve a szolgáltatás-fejlesztés irányai, azok 

standardizálása a fogyatékossággal élők elhelyezkedési esélyeinek javítása érdekében.  

 
B.) A Fogyatékosügyi Program III. fejezet 1.1. alpontja „A fogyatékos állapot 

kialakulásának és a fogyatékos állapot rosszabbodásának megelőzése” című rész utolsó 

bekezdése szerint „A Munkavédelem Országos Programjához kapcsolódóan olyan jogi 

intézkedéseket kell tenni és olyan programokat kell indítani, amelyek megelőzik a 

munkahelyi baleseteket, erősíteni kell a munkahelyi egészségvédelmet és a munkabiztonsági 

feltételeket.” 

 

- 2007-től a foglalkozás-egészségügyi orvosok munkahelyi egészségvédelmet biztosító 

beutalóit biztosított személyekre tekintet nélkül az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem 

finanszírozza, finanszírozó meghatározására nem került sor. De facto az érdemi szakorvosi 

vizsgálattal alátámasztott vizsgálatok megszűntek, illetve az ellenőrzést a háziorvosra hárítják, 

aki a foglalkoztatással nincs tisztában, de költségkorlátai, és kompetenciája miatt speciális 

munkaegészségügyi vizsgálatokat nem is jogosult kezdeményezni. A lelet nem feltétlenül 

kerül a foglalkozás-egészségügyi orvoshoz, aki ez ügyben érdemben tudna állást foglalni. A 
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bizonytalan helyzetben a munkaadó számára az a legegyszerűbb, ha legalább a sérülékeny 

csoportba tartozó személyeket, akiket gyakrabban kell ellenőrző vizsgálatra küldeni, nem 

alkalmazzák (idősödő munkavállaló, terhes anya, fiatalkorú, megváltozott munkaképességű). 

 

- 2008-ban a költségvetési bértámogatás általánossá válása és az egészségkárosodott 

személyek szociális járadékainak újraszabályozása miatt hatályon kívül került az addig e 

témákat szabályozó 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet keretében a munkahelyen 

folyó rehabilitáció szabályozása is. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 

törvény 85. § (3) bekezdése szerint a munkáltató a munkaviszony fennállása alatt 

megváltozott munkaképességűvé vált munkavállalót köteles – a külön jogszabályban 

meghatározottak szerint – az állapotának megfelelő munkakörben tovább foglalkoztatni. A 

külön jogszabály a 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet volt, ennek első tíz szakasza 

határozta meg e feltételeket. A fentiek miatt kialakult helyzetben a Munka Törvénykönyve és 

a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény megváltozott munkaképességű 

munkavállalókat védő szabályainak tisztázatlan az alanyi köre. 

 

 

V. 

 

AZ AUTISTA SZEMÉLYEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK JAVÍTÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS CÉLOK 

 

A Jelentés e fejezete az 1038/2010. (II. 18.) Korm. határozattal került beépítésre az eredeti 

kormányhatározatba. A rendelkezésre álló közel egy év alatt a felsorolt feladatok tekintetében 

elmondható, hogy egy feladat kivételével minden pontban történtek előrelépések, egy 

intézkedés végrehajtása pedig befejeződött. A meg nem valósult feladat, illetve részfeladatok 

miatt az elkövetkező időszakban még további fontos lépések megvalósítása szükséges. 

 

1. Az autizmus-spektrumzavarok szakszerű szűrése és diagnosztizálása 

érdekében gondoskodni kell a diagnosztikai szakemberképzés és továbbképzés 

fejlesztéséről. Ki kell dolgozni a korai diagnosztikát szolgáló szűrési rendszer 

módszertanát. A diagnosztika fejlesztése érdekében az ellátó intézményeket fel 

kell készíteni az autizmus diagnosztizálására. 
    

Az egészségügyi képzésfejlesztési, módszertani fejlesztések megvalósítására, köztük az 

autizmus-spektrumzavarokkal kapcsolatos diagnosztikai szakemberképzés és továbbképzés 

fejlesztésére a 2009 júliusában, majd  2009 decemberében megjelent TÁMOP 6.2.2 B/09/01 

és 02 pályázat 700 millió forintos kerete mind a szakorvosi, mind a szakdolgozói körben  elvi 

lehetőséget nyújtottak, amellyel a képzőintézmények   mindeddig nem éltek.  

 

A TÁMOP- 6.2.2 A/09/1 és 6.2.2. A) képzési díj támogatása az intézmények számára a 

konvergencia régiók, illetve a Közép-magyarországi régió számára című pályázatok a 

konvergencia régiók számára 2.200 millió forintot és Közép-magyarországi régió számára 

600 millió forintot elkülönítve jelenítettek meg 2009 májusában, majd 2009 decemberében. A 

pályázat kiemelten, de nem kizárólag  az egészségügyi  hiányszakmákra irányult a 

szakdolgozói és orvosi képzési díj, valamint a képzés járulékos költségeinek támogatásával. A 

támogatás szakképzésekhez, szakirányú továbbképzésekhez, egészségügyi szakképesítéssel 

rendelkezők új szakképesítésének megszerzéséhez, kompetencia- és hatáskörbővítő 

képzésekhez volt igénybe vehető.  Összesen 29 egészségügyi intézmény és szolgáltató  

számára 704 millió forint támogatást ítéltek meg akkreditált, minősített ágazati képzéseken 
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való részvételhez.  Mind a képzési, mind a módszertani képzésfejlesztési támogatási források 

2011-től is elérhetőek voltak. 

 

2. Gondoskodni kell az autizmusspecifikus oktatás fejlesztéséről. Ennek 

érdekében az oktatás minden szintjére vonatkozóan ki kell dolgozni az 

autizmusspecifikus fejlesztés és oktatás minőségi kritériumrendszerét. A 

2010/2011-es tanévtől kezdődően a közoktatási intézményeknek pályázati 

forrás biztosításával kell segítséget nyújtani a kritériumrendszer bevezetéséhez. 

Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy középtávon többlettámogatásban 

részesüljenek az autizmussal élő tanulók oktatásában részt vevő közoktatási 

intézmények. 
    

Az autista tanulókat oktató közoktatási intézmények autizmusspecifikus személyi és tárgyi 

feltételeinek vizsgálata, az oktatási sztenderdek kidolgozása megtörtént. A szakmai 

dokumentum ellátási formánként és intézménytípusonként – személyi feltételek, helyiségek és 

bútorzat, valamint fejlesztő eszközök bontásban – tartalmazza a minimális és az optimális 

feltételeket. A 2010/2011-es tanévre – 20 millió forint összegű forrással – pályázat segítette 

az intézményi bevezetést. Pályázat benyújtására az autista gyermekek, tanulók nevelésében, 

oktatásában részt vevő – minimum kettő, maximum négy – közoktatási intézmény által 

létrehozott konzorciumok voltak jogosultak, amelyek támogatást mentorálásra, eszközök, 

berendezések, szakmai anyagok beszerzésére, és minimum harminc órás autizmusspecifikus 

tanfolyamon, képzésen, kurzuson való részvételre igényelhettek. A feladat programgazdája a 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány. A kritériumrendszer 

bevezetéséhez szükséges pályázati forrásokat a 11. melléklet tartalmazza.  

 

3. Létre kell hozni és működtetni kell az Autizmus Szakmai Műhelyt az autista 

személyek komplex (foglalkoztatási, szociális és pedagógiai) rehabilitációjára, 

a fejlesztési elképzelések és képzések, valamint a szakmai sztenderdek 

kidolgozására, továbbá egy országos módszertani centrum kialakítása 

lehetőségének vizsgálatára és az annak felállításával kapcsolatos koncepció 

kidolgozására. 
    

A fogyatékosságügyért felelős tárca megbízásából a Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közalapítvány létrehozta és működteti az Autizmus Stratégiai 

Munkacsoportot, melynek célja egy autizmusspecifikus konszenzusos minőségirányítási 

rendszer kialakítása. A közvetlen célok elérése érdekében a Munkacsoport olyan feladatokat 

tűzött ki a megbízási időszakra, melyek megalapozzák a későbbi fejlesztéseket. A feladatok 

megvalósítására szakértői munkacsoportokat állított fel. A szakértők az adott szakterületen 

magasan képzett, gyakorlott szakemberek, akik a szakma több területét is képviselik egy-egy 

munkacsoportban (gyógypedagógia, pszichológia, gyermekpszichiátria, foglalkoztatás, 

minőségirányítás, kommunikáció, jog, információtechnológia). A munkacsoportok 

többségében érintett szülők is részt vettek.  

 

A munka keretében az alábbi fejlesztések születtek: 

- Az Országos Autizmus Stratégia/Intézményfejlesztési Koncepció megvalósításának és 

működtetése minőségirányítási alapjainak, keretrendszerének kidolgozása 

- Az autizmussal élő személyeket kísérő életút dokumentációs rendszer kidolgozása 

- A szülők és családok megsegítését támogató protokoll kidolgozása 
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- Autizmus-szakértői lista kritériumrendszerének kidolgozása 

A Munkacsoport egy kiemelt program előzetes megvalósíthatósági tanulmányában foglalta 

össze az országos módszertani hálózat kialakításának szakmai alapjait. 

Mutató Érték 

Szülői önképző távoktatási program tematika 1 db  

Részvétel az Autism Europe IX. Nemzetközi Konferenciáján (Catania) 7 fő 

Dokumentumfilm forgatókönyv 1 db 

Kisfilm forgatókönyv 6 db 

Autizmus specifikus szakkönyvek iskoláknak, óvodáknak 924 db 

A fejlesztéseket bemutató Roadshow  5 város 

 

Az autizmus szakmai műhely működése a kérdéses időintervallumban nem volt folyamatos, 

két rövidebb időszakra korlátozódott. A folytonosság hiánya nagyban nehezíti a magas 

színvonalú szakmai munkavégzést, és a munkatársak biztosítása is nehezen megoldható ilyen 

szerződési feltételekkel. A műhely működtetésére vonatkozó szerződés lejárt, sorsa 

bizonytalan. 

 

4. Ki kell dolgozni az autizmus területén megfelelő szakmai ismeretekkel és 

jártassággal rendelkező szakemberek adatbázisának felállításához szükséges 

kritériumrendszert. 
    

A fogyatékosságügyért felelős tárca megbízásából a Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közalapítvány az Autizmus Szakmai Műhely keretében kidolgozta egy 

autizmusspecifikus szakértői lista felállításának a modelljét.  A szakértői lista célja egységes 

szakértői adatbázis létrehozása, a szakértői tevékenységi körök, a szakértői kompetenciák 

meghatározása, amelyek alapján azonosítható azon szakemberek és szakértők köre, akik 

biztosítják a szakmai hátteret az életívet átfogó komplex autizmus ellátás folyamatában. 

Távlati cél, hogy az érintett családokon és a közvetlen ellátásban résztvevő intézményeken 

túl, a megbízható szakértők elérhetővé váljanak az illetékes minisztériumok, közigazgatási-, 

igazságügyi szervek, pályáztatók, kutatóhelyek, civilszervezetek és a média számára is. Ezzel 

az indirekt hatással az ellátó és irányító intézmények, szervezetek működéséhez, szakmai 

hátteréhez, központi vagy területi projektek, kutatások tervezéséhez, lebonyolításához, 

ellenőrzéséhez, pályázatok bírálatához nyújtott hozzáértő segítséggel az ellátás mennyiségi és 

minőségi mutatói javíthatóak. A lista alapján területenként/régiónként meghatározhatóvá válik 

az autizmus ellátás terén dolgozó szakértők száma (illetve a későbbiekben a szakembereké is), 

így feltérképezhetőbb lesz a szolgáltatások biztosításához szükséges szakmai háttér. Az 

adatbázis négy különböző szinten jelöli az autizmus területén tevékenykedő szakembereket: 

asszisztensek, segítők; gyakornokok; szakemberek; szakértők, specialisták, 

programfejlesztők. 
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5. Az autizmussal élő személyek és családjuk megfelelő anyagi és pszicho-

szociális támogatása érdekében meg kell vizsgálni mentorszülői hálózat és 

személyi segítő rendszer létrehozásának lehetőségét, valamint a súlyos 

mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei, az akadálymentesítési 

támogatás, továbbá a magasabb összegű ápolási díj jogosultsági köre az 

autista személyekre történő kiterjesztésének lehetőségét.    

A fogyatékosságügyért felelős tárca megbízásából a Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közalapítvány az Autizmus Szakmai Műhely keretében kidolgozta a 

mentorszülői szolgáltatás modelljét, valamint a teljes képzési programot. 2010-ben a Norvég 

Alap felhasználásával megvalósult az első mentorszülők kiképzése. A jelentkező szülők közül 

16 fő végezte el a tanfolyamot és kezdte el tevékenységét. Ezt a képzést alapul véve, a 

tapasztalatok levonásával készült el a képzési program, mely alapján 2011 áprilisában a 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány képzést szervezett. A mentorszülő 

szolgálat célja olyan önkéntes segítők képzése, akik autista gyermeket nevelő szülőkkel és az 

autista gyermeket/felnőttet diagnosztizáló/ellátó intézményekkel tartanak kapcsolatot és saját 

tapasztalatuk adta hitelességgel segítenek a felmerülő problémák megoldásában.  

Mutató Érték 

Mentorszülő képzési program  1 db  

Mentorszülő képzés (a beszámoló időpontját követően kerül megrendezésre) 1 db 

A mentorszülő képzésen résztvevők tervezett létszáma 12 fő 

 

A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei, illetve a magasabb összegű ápolási 

díj jogosultsági körének autista személyekre való kiterjesztése lehetőségének vizsgálata nem 

történt meg. 

 

6. Fejleszteni kell az autizmusspecifikus intézményi ellátás rendszerét. Ennek 

érdekében modellprogramot kell indítani az autista személyek kríziskezelésére, 

továbbá meg kell határozni az autista személyek krízisellátásának feltételeit. 
    

A fogyatékosságügyért felelős tárca megbízásából a Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közalapítvány egy kétfordulós pályázati program keretében három 

hónapig finanszírozott három országos hatáskörű krízisellátó intézményt (Vadaskert 

Alapítvány, Autizmus Alapítvány, Szimbiózis Alapítvány), valamint a támogatott 

intézményekkel közösen kidolgozta az autizmusspecifikus krízisellátás sztenderdjét. A 

program célja volt, hogy olyan országos hatáskörű krízisintézmények jöjjenek létre, ahol az 

autizmussal élő személyek és szükség esetén családjuk részére a folyamatos krízisellátás 

biztosított. Ez a cél nem valósult meg, hiszen mindössze 3 hónapig működött 3 

modellprogram, ezek számára nem volt előírás a programok további fenntartása. Jelenleg 

nincs elérhető krízisintézmény autizmussal élők és családjaik számára. 

 

Az autizmusspecifikus krízisellátás sztenderdjének/modelljének célja, hogy az 

autizmusspecifikus krízisintervenciós szolgáltatások megvalósításával szemben alapelveket, 

követelményeket és ajánlásokat fogalmazzon meg annak érdekében, hogy a különböző 

helyszíneken, különböző szervezetek és személyek által – pszichiátriai, pszichológiai, 

pedagógiai, illetve szociális területeken jelentkező problémák tekintetében – nyújtott 

szolgáltatásokban egységes, minimálisan elvárható eljárást (szolgáltatási minimumot) 

határozzon meg. A sztenderd az alapkövetelmények mellett tartalmazza a hatékony 
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beavatkozási-, illetve végrehajtási stratégiákkal szembeni ajánlásokat is. A sztenderd kijelöli 

azokat a legfontosabb paramétereket, emberi és egyéb erőforrásokat, illetve körülményeket, 

amelyek minimálisan szükségesek a szolgáltatás megkezdéséhez és fenntartásához. A 

sztenderd célja továbbá, hogy az autizmusspecifikus krízisintervenciós szolgáltatást igénybe 

vevők, vagy igénybevételére szoruló autizmussal élő személy és/vagy annak családja 

(gondozója, stb.) körültekintő, megbízható, előre kiszámítható ellátásban részesüljön. Az 

adott helyzetben a számára a leghatékonyabb támogatást kapja a krízishelyzet megoldására. 

 

Mutató Érték 

Autizmusspecifikus krízisellátási sztenderd 1 db  

Országos hatókörű autizmusspecifikus krízisellátó intézmény 3 db 

Krízisellátásban résztvevők száma 302 fő 

Regionális workshopok 3 város 

  

7. Meg kell vizsgálni felnőttképzési modellprogram indításának a lehetőségét 

az autizmus-spektrumzavarral élő személyek részére. A felnőttképzési 

modellprogramnak általános célú képzésekre (élethosszig tartó tanulás, önálló 

életvitelre felkészítés, kommunikációs és szocializációs fejlesztés) és fejlesztő 

képzésekre kell épülnie. 
     

A feladat végrehajtása az idő rövidsége és a program összetettsége miatt nem valósult meg. 

 

8. Elő kell segíteni az autizmus-spektrumzavarral élő személyek minél 

szélesebb körű foglalkoztatását. Ennek érdekében ki kell dolgozni az autista 

személyek foglalkoztatásának sztenderdjeit, munkaerő-piaci modell- 

programokat kell indítani az autista személyek tartós, integrált 

foglalkoztatásának támogatása céljából. 
    

A fogyatékosságügyért felelős tárca megbízásából a Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közalapítvány a 2009–2011. között megvalósult program keretében az 

autizmussal élő személyek nyílt munkaerőpiaci munkavállalását biztosító alternatív 

munkaerő-piaci szolgáltatás módszertanának kidolgozását, modellezését, és gyakorlati 

tesztelését végezte el. Ezzel párhuzamosan kidolgozta a szolgáltatás telepítés-módszertanát és 

stratégiáját. A szolgáltatás-fejlesztésben és tesztelésben négy hazai szervezet – Autizmus 

Alapítvány, Salva Vita Alapítvány, Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft., és a 

Fogd a Kezem Alapítvány – működött közre. 

 

A program keretében a módszertani fejlesztés megalapozása, illetve a stratégiai terv 

elkészítése érdekében lebonyolításra kerül egy, az autizmussal élő személyek nyílt munkaerő-

piaci munkavállalásához kapcsolódó kutatás. A kutatás egyik fókuszpontja az autizmussal élő 

személyek nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedését biztosító munkaerő-piaci szolgáltatások 

jelenlegi jellemzőinek megismerése, az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatók gyakorlatának 

(alkalmazott szolgáltatások és eszközök köre), területi lefedettségének, a releváns mennyiségi 

és eredményességi szempontok feltárása. A felmérés tárgyát képezi továbbá a nemzetközi 

gyakorlat feltérképezése, elemzése, illetve azok hazai gyakorlatba történő adaptálhatóságának 

vizsgálata, valamint az autizmussal élő személyek munkavállalását elősegítő, illetve 

akadályozó tényezők feltárása. A módszertani fejlesztés során mind a meglévő hazai jó 

gyakorlatok, mind a releváns nemzetközi tapasztalatok figyelembevételre, illetve 

felhasználásra kerülnek.  
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1. melléklet a Jelentéshez 

 

Az Intézkedési Terv I. 3. intézkedése végrehajtásának költségvetési forrásai 

 

 

Az intézkedés megvalósításhoz kapcsolódó 

program 

Költségvetési adatok (millió forint) 

2007 2008 2009 2010 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-

oktatását támogató intézkedések az Új 

Magyarország Fejlesztési Tervben 

[Pályázati konstrukciók: Egységes 

gyógypedagógiai módszertani intézmények 

(EGYMI) hálózata;  Sajátos nevelési igényű 

tanulók integrációja] 

0 0 686  686  

A sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai inklúziója, a sajátos nevelési igényű 

tanulók középiskolai pályafutását segítő 

tanári munkát, az egyéni fejlesztést segítő, 

valamint a súlyos, halmozott 

fogyatékossággal élő gyermekek fejlesztő 

iskolai oktatásához kapcsolódó szakmai 

anyagok kidolgozása, szülősegítő 

szolgáltatások támogatása, diagnosztikai 

munka fejlesztése. 

29  11, 628 4, 895 5  

Az utazótanári szolgáltatás biztosításához, 

személygépkocsik vásárlásához és a 

pedagógiai szakszolgálatok diagnosztika 

munkáját szolgáló képzésen való 

részvételhez biztosított támogatás. 

200  0 218, 3 0 

A testi, érzékszervi fogyatékossággal élő 

tanulók részére szükséges speciális 

eszközök beszerzéséhez biztosított 

támogatás. 

613  0 0 0 

Összesen: 842  11, 628 909,195 691  
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2. melléklet a Jelentéshez 

 

Az Intézkedési Terv I. 4. intézkedése végrehajtásának költségvetési forrásai 

 

 

Az intézkedés megvalósításhoz kapcsolódó 

program 

Költségvetési adatok (millió forint) 

2007 2008 2009 2010 

A fogyatékosságokról szóló ismeretek elsajátítását 

segítő, a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő 

tananyagok összeállítása. 

0 7  0 0 

Összesen: 0,5 7  0 0 
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3. melléklet a Jelentéshez 

 

Az Intézkedési Terv I. 5. intézkedése végrehajtásának költségvetési forrásai 

 

 

Az intézkedés megvalósításhoz kapcsolódó 

program 

Költségvetési adatok (millió forint) 

2007 2008 2009 2010 

A képzési és kimeneti követelmények 

meghatározása 
0 0 0 0 

 

 

Egyéb tevékenységek, melyek a 

Fogyatékosügyi Programhoz kötődnek, de nem 

szorosan az Intézkedési Terv I.5. pontjához 

kapcsolódnak 

Költségvetési adatok (millió forint) 

2007 2008 2009 2010 

Az 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet 

szabályozása szerint a fogyatékossággal élő 

hallgatók után kiegészítő normatívát kaptak a 

felsőoktatási intézmények. 

88, 77 88, 78 130 125, 36 

 

 

 

A képzési és kimeneti követelmények meghatározása, az előnyben részesítés törvényi és 

kormányrendeleti szabályozása, [237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, 51/2007. (III. 26.) 

Korm. rendelet], valamint a „Fogyatékossággal élő hallgatók a felsőoktatásban” c. tájékoztató 

nem igényeltek költségvetési forrást. 
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4. melléklet a Jelentéshez 

 

 

Az Intézkedési Terv II. 9. és II. 10. intézkedéseinek végrehajtásához kapcsolódó, a 

Népegészségügyi Program keretében megvalósult programok 

 

 

 

2007. évben a Népegészségügyi Program keretében megvalósult kapcsolódó programok 

összköltsége 17,2 millió forint volt:  

 

 

Program megnevezése, tartalma 

 

Program költsége 

(millió forint) 

A gyermek és ifjúság-egészségügyi ellátásban az életkorhoz kötött 

szűrőprogramok támogatása  
10 

Hátrányos helyzetű, főleg roma gyermekek szenzomotoros 

szűrésének támogatása 
3 

Párbeszéd 2007 - Down szindrómás gyermekek életminősége című 

konferencia támogatása   
0,2 

Hozzájárulás az ÖTM Sport Szakállamtitkársága által 

meghirdetett, a Balatoni Régióban mozgássérültek aktív pihenési 

lehetőségeinek megteremtésére irányuló program 

megvalósításához   

1 

Kommunikációzavaros gyermekek komplex, intenzív nyelvi és 

kommunikációs terápiájának támogatása 
2 

A „Közös Kincsünk Program” keretében szakmai protokollok 

készültek az alapellátók számára: gyermekkori obezitás, 

idiopathias scoliosis, asthma és cystas fibriosis, valamint cerebralis 

paresis rehabilitációja témákban   

1 
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2008. évben a Népegészségügyi Program keretében megvalósult kapcsolódó programok 

összköltsége 13,9 millió forint volt: 

  

 

Program megnevezése, tartalma 

 

Program költsége 

(millió forint) 

Az újszülöttkori hallás- és látásszűrés ajánlásának kidolgozása, a 

korai szűrés módszertanának kidolgozásában részvétel: a 

„Gyermekesély zászlóshajó” program „Kora gyermekkor (0-7 év)” 

alprogramjának keretében a társadalomból kirekesztett lakossági 

csoportok (romák, fogyatékossággal élők, hajléktalanok stb.) 

egészségi állapotának romlását előidéző okok rövidtávon történő 

csökkentése és hosszútávon történő megszüntetése. A 

társadalomból kirekesztett lakossági csoportok szűrő-gondozó 

ellátásának fejlesztése. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

koordinációjával a munka elkezdődött. 

- 

Szenzomotoros állapotfelmérés: deszegregáció és az 

egészségfejlesztést segítő tréning.      

Budapest VIII. kerületben, szociokulturális szempontból hátrányos 

helyzetű gyermekekkel dolgozó óvodapedagógusok kiképzése 

szenzomotoros vizsgálatra és tréningre, valamint három 

helyszínen, öt tréningcsoport működtetése, fejlődési kontroll 

csoporttal együtt, melyet az Országos Egészségfejlesztési Intézet 

koordinált. Az öt tréning-csoport havi tervezéssel egyéni és 

csoportos értékeléssel, félévente állapotfelméréssel működik. A 

fejlesztések célja a gyermekek sikeres iskolai életének elősegítése a 

szenzomotoros funkcióik fejlesztésével. Az életkor- és fejlesztés-

specifikus foglalkozások közben erősödik a gyermekek 

feladattudata és feladattartása, a verbális és mozgásos feladatok 

összekapcsolása által pedig javul a testtudatosság és a 

kommunikációs készség. A fejlesztett és kontroll csoport 

eredményeit összevetve a fejlesztett csoportban közel kétszer 

annyian érték el az iskolaérettnek minősülő szintet, mint a kontroll 

csoportban.  

6 

A kommunikációs fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek részére 

10 hetes intenzív foglalkozás program támogatása. 
2 

A „Közös Kincsünk a Gyermek” Nemzeti Csecsemő- és 

Gyermekegészségügyi Program keretében végzett: a szemészeti és 

fül-, orr-, gégészeti eltérések korai felismerésére, kezelésének 

megkezdésére kidolgozásra került a 0-18 éves gyermekek hallás- 

és látásszűrésének szakmai protokollja. 

1,3 

A „Közös Kincsünk a Gyermek” Nemzeti Csecsemő- és 

Gyermekegészségügyi Program keretében végzett: az elfogadott 

protokollok alapján oktatóprogram került összeállításra a védőnők 

és a házi gyermekorvosok felkészítése céljából.        

3,6 

A „Közös Kincsünk a Gyermek” Nemzeti Csecsemő- és 

Gyermekegészségügyi Program keretében végzett: gyermek 

rehabilitációs adatbázis folyamatos frissítése, karbantartása. 

1 
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2009. és 2010. évben a Népegészségügyi Program keretében megvalósult kapcsolódó 

programok összköltsége 10,66 millió Ft volt:  

 

 

Program megnevezése, tartalma Program költsége 

(millió forint) 

Deszegregáció-szenzomotoros tréning: az 5-7 éves roma, illetőleg 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szenzomotoros 

érettségi állapotfelmérése, a kiszűrt gyermekek fejlesztése, és a 

velük foglalkozó pedagógusok képzése. 

6 

A „Közös kincsünk a gyermek” Nemzeti Csecsemő és 

Gyermekegészségügyi Program keretében történt fejlesztések (a 

programok 2009. évi forrásból, 2010. szeptember 30-i határidővel 

kerültek megvalósításra): a) Gyermek-rehabilitáció   

2, 36 

A „Közös kincsünk a gyermek” Nemzeti Csecsemő és 

Gyermekegészségügyi Program keretében történt fejlesztések (a 

programok 2009. évi forrásból, 2010. szeptember 30-i határidővel 

kerültek megvalósításra): b) Multiszektoriális feladat, 

betegszervezetek. Krónikus betegséggel és fogyatékossággal élő 

gyermekek és családjaik támogatása.   

2,3 

 

a) Gyermek-rehabilitáció     

 

1. A sérült gyermekek sajátos fejlődési-fejlesztési, táplálkozási igényével kapcsolatos, a 

sérültségből adódó, a családi és közösségi életben jelentkező sajátosságok bemutatása a 

család, gyermek szemszögéből. Gondozáshoz segítséget nyújtó tájékoztató anyagok 

összeállítása, sokszorosítása, hozzáférhetővé tétele DVD-n, honlapon. Az érintettekhez való 

eljuttatás szervezése a régiókban dolgozó szakembereken keresztül. 

2. Szakmai találkozó, konzultáció a prevencióról – a családgondozás, a korai fejlesztés, a 

rehabilitáció, és a dietetika területén dolgozó szakemberek számára – tapasztalatcsere, 

tájékoztató DVD bemutatása. 

3. Közös orvos-védőnő csoportok számára 40 órás, pontértékre minősített korai fejlesztésről, 

rehabilitációról, a pszichés, dietetikai támogatási lehetőségekről szóló érzékenyítő 

továbbképzés szervezése régióközpontokban, tájékoztató DVD bemutatása. 

 

Fenntarthatóság: 

1. DVD sokszorosítása szükségletnek megfelelően, további források bevonásával (pl. 

pályázat, szponzorok).  

2. E-mailen történő további kapcsolattartás a résztvevők között, a tapasztalatcsere 

tanulságainak összegzése, közzététele az Országos Gyermekegészségügyi Intézet honlapján.  

3. A továbbképzésben szereplő ismeretek, oktatási anyag hosszabb távú beépítése a védőnői 

és orvosi továbbképzési rendszerbe, javaslattétel.  

 

Konkrét/gyakorlati várható eredmény:  

1. A sérült gyermekek és családjaik sajátos szükségletük figyelembevételével kapnak a 

mindennapi életben hasznosítható információkat, támogatást. A gondozott központú és 

gyakorlati megközelítés elősegíti a problémák feldolgozását, kezelését, családi- közösségi 

integrációjuk javul. A család/gyermek mentális-közösségi támogatottsága, életminősége 

javul. 
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2. A szakemberek egymással történő együttműködésének hatékonysága javul, a hasonló 

jellegű problémák megbeszélése elősegíti a közös gondolkodást, segít a burn-out 

megelőzésben. 

3. A szakemberek motiváltabbá válnak a beteg-központú gondozásban. A gyermekek 

szűrése időben megtörténik, korrekciója hatékonyabb, gondozása, követése folyamatosabb 

lesz. A továbbképzések tematikai kínálata, alapképzés ismeretanyaga bővül. 

 

Célcsoport: 

1. Sérült gyermek, családja, testvére, gondozó szakember. 

2. Gyermek rehabilitációban dolgozók, társszakmák, védőnők, házi (gyermek) orvosok, 

dietetikusok, családtervezési- genetikus szakemberek. 

3. Továbbképzést szervezők, résztvevők, illetve az alapképzést végző intézmények, 

hallgatók. 

 

b) Multiszektoriális feladat, betegszervezetek. Krónikus betegséggel és fogyatékossággal élő 

gyermekek és családjaik támogatása  

   

Kétnapos konferencia a különleges gyermekekért. A konferencia célja: a krónikus 

betegséggel és fogyatékossággal élő gyermekek és családjaik egészségőrző és egészségügyi 

problémáinak és javaslatainak feltárása, különös tekintettel a szakemberek, így a védőnők 

szerepére. 

 

Konkrét várható eredmény:  

1. kapcsolatháló 

2. problémafeltárás 

3. javaslatok összegzése az érintett területen. 
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5. melléklet a Jelentéshez 

  

Az Intézkedési Terv III. 2. intézkedéseinek végrehajtásához kapcsolódó, a Vidékfejlesztési Minisztérium felügyelete alatt álló 

épületekben elvégzett akadálymentesítési munkálatok és az azokra fordított forrásösszegek 

 

Az FVM felügyelete alá tartozó intézményeknél 2009. évben végrehajtott akadálymentesítési feladatok 

Költségvetési intézmény megnevezése 

Az Országos Fogyatékosügyi 

Programmal összefüggésben 

akadálymentesített épületek száma (db)  

Az Országos Fogyatékosügyi 

Programmal összefüggésben az 

akadálymentesítésre felhasznált 

forrás (millió forint)  

Az akadálymentesítésre felhasznált 

forrás megbontása 

2009 2009 

2009 

Saját forrásból 

(millió forint) 

Pályázati 

támogatásból 

(millió forint)* 

1. FVM Központi Igazgatása 0 0 0 0 

2/1. Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 0 

 

 

8,4 8,4 0 

2/2. Magyar Élelmiszer- biztonsági Hivatal 0 0 0 0 

3. Földhivatalok, FÖMI 10 107,616 64,521 43,095 

Baranya Megyei Földhivatal 2 0,475 0,475 0 

Békés Megyei Földhivatal 2 5,962 5,962 0 

Csongrád Megyei Földhivatal 1 14,334 1,178 13,156 

Nógrád Megyei Földhivatal 2 39,538 9,599 29,939 

Pest Megyei Földhivatal 1 1,415 1,415 0 

Somogy Megyei Földhivatal 1 44,327 44,327 0 

Zala Megyei Földhivatal 1 1,565 1,565 0 

4. Állami Ménesgazdaság 0 0 0 0 

5. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
0 0 0 0 
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6. Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és 

szaktanácsadás intézményei 
0 0 0 0 

7. Közművelődési intézmények 0 0 0 0 

8. Agrárkutató Intézetek 1 2,7 2,7 0 

FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 1 2,7 2,7 0 

9. Agrármarketing Centrum 0 0 0 0 

XII. Fejezet összesen: 11 118,716 75,621 43,095 

     

* Az elnyert támogatás mindkét esetben TIOP pályázatból valósult meg. 

 

A VM felügyelete alá tartozó intézményeknél 2010. évben végrehajtott akadálymentesítési feladatok 

Költségvetési intézmény megnevezése 

Az Országos 
Fogyatékosügyi 

Programmal 
összefüggésben 

akadálymentesített 
épületek száma (db)  

Az Országos 
Fogyatékosügyi 

Programmal 
összefüggésben az 

akadálymentesítésre 
felhasznált forrás (millió 

forint)  

Az akadálymentesítésre felhasznált 
forrás megbontása 

2010 2010 

2010 

Saját forrásból 
(millió forint) 

Pályázati 
támogatásból 
(millió forint) 

1. FVM Központi Igazgatása   0 0 0 

2/1. Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 1 25,856 0 25,856 

2/2. Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 0 0 0 0 

3. Földhivatalok, FÖMI         

Békés Megyei Földhivatal 1 30,114 0,831 29,283 

Szolnok megyei Földhivatal 1 7,498 0 7,498 

Pest Megyei Földhivatal 1 1,088 1,088 0 
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Tolna Megyei Földhivatal 1 14,185 0 14,185 

Veszprém Megyei Földhivatal 4 88,167 0 88,167 

Vas Megyei Földhivatal 1 3,8 3,8 0 

Zala Megyei Földhivatal 1 32,828 3,669 29,159 

4. Állami Ménesgazdaság 0 0 0 0 

5. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 0 0 0 0 

6. Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és 
szaktanácsadás intézményei 

        

VM ASZK Jánoshalma 1 0,1 0,1 0 

7. Közművelődési intézmények 0 0 0 0 

8. Agrárkutató Intézetek 0 0 0 0 

9. Agrármarketing Centrum 0 0 0 0 

10. KVM Fejlesztési Igazgatóság 0 0 0 0 

11. Országos Meteorológiai Szolgálat 0 0 0 0 

12. Vízügyi- és Környezetvédelmi Központi 
Igazgatóság 

0 0 0 0 

13. Nemzeti Park Igazgatóságok         

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 1 20,9 13,76 7,14 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 1 2 0 2 

14. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Hatósági Szervek 

        

Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség 

2 0,519 0,519 0 

15. Környezetvédelmi és Vízügyi igazgatóságok         

Észak-dunántúli KÖVIZIG 1 0,569 0,569 0 

Körös-vidéki KÖVIZIG 1 22,054 0 22,054 

XII. Fejezet összesen: 18 249,678 24,336 225,342 

 



 

 

73 

 

6. melléklet a Jelentéshez 

 

Az Intézkedési Terv III. 2. intézkedése végrehajtásához kapcsolódó, a Belügyminisztérium felügyelete alatt álló épületekben elvégzett 

akadálymentesítési munkálatok és az azokra fordított forrásösszegek 

 

 
XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet 

2009. évben elvégzett akadálymentesítési munkák  

(összegek millió forintban) 

 
     

Rendőrség Létesítmény 

megnevezése 

Elvégzett munka részletezése Fejezeti 

beruházás 

keretében 

Felújítás 

keretébe

n 

TIOP 

pályázat 

keretébe

n 

Megjegyzés 

BRFK             

Baranya MRFK Pécs Rk parkoló, akadálymentes bejutás, 

lépcsőlift, vizesblokk, ügyfélfogadó 

iroda kialakítása 

  8,5     

Bács-Kiskun MRFK Kiskőrös Rk rámpa, vizesblokk, ügyfélfogadó 

iroda kialakítása 

7,0       

Békés MRFK Szeghalom Rk rámpa, vizesblokk, ügyfélfogadó 

iroda kialakítása 

  1,6   2008-ban TIOP-on nem nyert, DAOP-on 2009-

ben nyert, kivitelezés 2010-ben 

  Szarvas Rk vizesblokk, ügyfélfogadó iroda 

kialakítása 

3,8       

Borsod MRFK Miskolc Rk parkoló kialakítása, rámpaépítés, 

bejárati ajtó csere, vizesblokk 

kialakítása 

7,8       

Csongrád MRFK Hódmezővá-

sárhely Rk 

rámpa, vizesblokk, ügyfélfogadó 

iroda kialakítása 

3,6       

Fejér MRFK             
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Győr-Moson-Sopron 

MRFK 

Győr 

Rendészeti 

kir. 

parkoló, akadálymentes bejutás, 

rámpa, vizesblokk,ügyfélfogadó 

iroda kialakítása,indukciós hurok, 

infokomm.rendszer 

  1,2 7,7   

  Csorna Rk parkoló, akadálymentes bejutás, 

rámpa vizesblokk,ügyfélfogadó 

iroda kialakítása,indukciós hurok, 

infokomm.rendszer 

    7,4   

  Beled 

Rendőrőrs 

parkoló, akadálymentes bejutás, 

rámpa, vizesblokk,ügyfélfogadó 

iroda kialakítása,indukciós hurok, 

infokomm.rendszer 

    x 2009-ben TIOP-on indult, nyert 15,1 millió Ft-ot, 

kivitelezés 2010-ben 

Hajdú-Bihar MRFK Berettyóújfalu 

Rk 

bejárati ajtóra elektromos távnyitó 

felszerelése, vizesblokk kialakítása 

  2,1     

Heves MRFK           Minden Rk fizikai akadálymentesítése 

megtörtént 

Jász-Nagykun-

Szolnok MRFK 

Mezőtúr Rk       x 2009-ben TIOP-on indult, nyert 12,9 millió Ft-ot, 

kivitelezés 2010-ben 

Komárom-

Esztergom MRFK 

Tatabánya Rk       x 2009-ben TIOP-on indult, de nem nyert 

  Oroszlány Rk       x 2009-ben TIOP-on indult, nyert 29,5 millió Ft-ot, 

kivitelezés 2010-ben 

  Tatabánya 

Előd vezér 

u.28. 

      x 2009-ben TIOP-on indult, nem nyert 

  Tatabánya 

Szanatóriumi 

u.2. 

      x 2009-ben TIOP-on indult, nem nyert 

Nógrád MRFK             

Pest MRFK Dabas Rk parkoló, rámpa, bejárat átalakítás, 

mozgássérült lift/emelőlap, 

vezetősávok vakok és gyengénlátók 

részére 

  5,1     
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Somogy MRFK Nagyatád Rk komplex: parkolók, akadálymentes 

közlekedés, új lift beépítése, 

nyílászárók cseréje, vizesblokk 

kialakítása, információs-

kommunikációs rendszer kialakítása 

    28,0   

  Kaposvár Rk       x 2009-ben TIOP-on indult, nyert 29,2 mFt-ot, 

kivitelezés 2010-bem 

Szabolcs-Szatmár-

Bereg MRFK 

            

Tolna MRFK Dombóvár Rk parkoló, bejárat átalakítás, 

vizesblokk, ügyfélfogadó iroda 

kialakítása 

3,9       

Vas MRFK Kőszeg Rk parkoló, akadálymentes bejutás, 

rámpa, vizesblokk,ügyfélfogadó 

iroda kialakítása,indukciós hurok, 

infokomm.rendszer 

    10,2   

  Szentgotthárd 

Rőrs 

parkoló, akadálymentes bejutás, 

rámpa, vizesblokk,ügyfélfogadó 

iroda kialakítása,indukciós hurok, 

infokomm.rendszer 

    10,0   

  Répcelak Rk parkoló, akadálymentes bejutás, 

rámpa, vizesblokk,ügyfélfogadó 

iroda kialakítása,indukciós hurok, 

infokomm.rendszer 

  1,4 x 2009-ben TIOP-on indult, nyert 7,3 mFt-ot, 

kivitelezés 2010-bem 

  Szombathely 

Rk 

parkoló, akadálymentes bejutás, 

rámpa, vizesblokk,ügyfélfogadó 

iroda kialakítása,indukciós hurok, 

infokomm.rendszer 

    x 2009-ben TIOP-on indult, nyert 13,3 millió Ft-ot, 

kivitelezés 2010-ben 
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  Körmend Rk parkoló, akadálymentes bejutás, 

rámpa, vizesblokk,ügyfélfogadó 

iroda kialakítása,indukciós hurok, 

infokomm.rendszer 

    x 2009-ben TIOP-on indult, nyert 12,9 millió Ft-ot, 

kivitelezés 2010-ben 

  Celldömölk 

Rk 

parkoló, akadálymentes bejutás, 

rámpa, vizesblokk,ügyfélfogadó 

iroda kialakítása,indukciós hurok, 

infokomm.rendszer 

    x 2009-ben TIOP-on indult, nyert 8,4 millió Ft-ot, 

kivitelezés 2010-ben 

Veszprém MRFK             

Zala MRFK             

Bevándorlási és 

Állampolgársági 

Hivatal 

            

Bevándorlási és 

Állampolgársági 

Hivatal 

Kecskemét Ügyfélszolgálati Iroda rámpa 

építése 

  0,5     

Összesen:   26,1 20,4 63,3   

Mindösszesen:   109,8   

Megjegyzés: az 1998. évi XXVI. törvény előírásai szerinti közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítására  (akadálymentes bejutás, ügyfélfogadó helyiség 

kialakítása, akadálymentes vizesblokk stb.) 2009. évben fejezeti beruházási keretből és felújításból összesen 46 millió forintot fordított a Rendőrség. A TIOP pályázatokon 

indult rendőri szervek 5 db intézmény komplex akadálymentesítését végezték el 2009-ben 63,3 millió forint összegben. 
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7. melléklet a Jelentéshez 

 

 

 Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtása keretében tett egyes intézkedések pénzügyi adatai 2007-2010-es évre (millió forintban) 

„közlekedési 
tárca” 
 
(intézmény: 
 
2008.05.14-ig: 
Gazdasági és 
Közlekedési 
Minisztérium, 
 
2008.05.15-től: 
Közlekedési, 
Hírközlési és 
Energiaügyi 
Minisztérium 
 
2010.05.29-től: 
Nemzeti 
Fejlesztési 
Minisztérium) 

ÁHT - 229111 
„Akadálymentes 
közlekedés 
fejlesztése” 
előirányzat 

2007 2008 2009 2010 

119, 3 összesen 521, 8 összesen 256, 7 összesen 192, 4  összesen 

113, 1 
akadálymentesítés a 
vasúti közlekedésben 

472  
akadálymentesítés 
a vasúti 
közlekedésben 

3, 84 

III. 3. intézkedés - a 
közforgalmú közösségi 
közlekedési rendszer 
egyenlő esélyű 
hozzáférésének 
megvalósításához 
helyzetfeltáró 
tanulmány készítése 

182, 4 
akadálymentesítés 
a vasúti 
közlekedésben 

44, 8  

akadálymentes 
autóbuszok 
beszerzésének 
kamattámogatása 

7, 2  

akadálymentesítéssel 
kapcsolatos egyéb 
tanulmánytervek 
készítése 

6, 2 

akadálymentesítéssel 
kapcsolatos 

tanulmányterv 
készítése 

198, 6 
akadálymentes vasúti 
közlekedés fejlesztése 

10 
akadálymentesítés 
a komp- és 
révközlekedésben 5 

akadálymentesítés 
a komp- és 
révközlekedésben 

47 

akadálymentes 
autóbuszok 
beszerzésének 
kamattámogatása 
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8. melléklet a Jelentéshez 

 

Az Intézkedési Terv III. 7. intézkedése végrehajtásához kapcsolódó adatok a 

megváltozott munkaképességű célcsoport méretéről, összetételéről 

 

A 2002. évi európai munkaerő-felvétel kiegészítő moduljának adatai szerint az  EU jelenlegi 

25 tagállamában a 15-64 éves népesség (aktív korúak) 16 %-a olyan személy, akiknek tartós 

egészségügyi problémái vannak, vagy fogyatékossággal él. Magyarországon a KSH által 

lebonyolított adatfelvétel szerint a 15-64 éves népesség 11 %-ának, 748 200 főnek volt 

legalább 6 hónapja fennálló és még 6 hónapig fennmaradó, mindennapi életvitelét zavaró 

egészségi problémája. 

 

A KSH 2008. IV. negyedévében a munkaerő-felvételhez kapcsolódóan ismét elvégezte az 

egészségi korlátozottsággal élők munkaerő-piaci pozícióinak vizsgálatát (KSH Társadalmi 

jellemzők és ellátó rendszerek 2008). Eszerint 2008-ban a 18-64 évesek 22,8 %-a (1,748 

millió fő) jelezte, hogy van tartós egészségi problémája, közülük 53,4 % 938 000 fő, ezen 

belül 432 000 férfi és 506 000 fő nő önértékelése szerint egészségi okok miatt 

munkavállalásban, munkavégzésben akadályozott volt (őket tekinti a vizsgálat megváltozott 

munkaképességűnek). A megváltozott munkaképességűek mintegy 80 %-a 45-64 éves. A 

teljes 18-64 éves népesség egyharmada él községekben, a megváltozott munkaképességűek 

esetében ez az arány 9,1 százalékponttal magasabb, vagyis 42% körüli.  

 

A vizsgálat viszonyítási alapnak a mintában szereplő 18-64 éves, nem korlátozott (nem 

megváltozott munkaképességű) csoportot tekinti. 

 

Fontosabb jellemzőik: 

 

 

Foglalkoztatási adatok 

Arány 

a megváltozott  

munkaképességű csoportban 

 

Arány  

a nem megváltozott 

munkaképességű népességben 

Aktivitási arány 27,4 72,7 

Foglalkoztatási ráta 23,0 67,3 

Munkanélküli ráta 16,3   7,4 

  

 

 

Életkor 

 

Arány a megváltozott 

munkaképességű csoportban 

18-44 20,3 

45-49 11,7 

50-54 20,3 

55-59 26,1 

60-64 21,6 
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Iskolai végzettség 

Arány a megváltozott 

munkaképességű csoportban 

(%) 

Arány a nem megváltozott 

munkaképességű népességben 

(%) 

Legfeljebb 8. osztály 40 20 

Szakmunkás, szakiskola 33,3     26,7 

Minimum érettségi 25 55 

Ebből diploma 5 17 

                        

 

 

 

 

 

Iskolai végzettség 

Foglalkoztatási ráta Munkanélküliségi ráta 

 

Megváltozott  

munka- 

képességű 

csoportban 

 

Arány 

nem 

megváltozott 

munka 

képességű 

népességben 

 

Megváltozott 

munka- 

képességű 

csoportban 

 

Arány 

nem 

megváltozott 

munka 

képességű 

népességben 

Kevesebb, mint 8. osztály 4,1 16,0 32,8 47,4 

8 általános 14,1 44,2 27,4 18,4 

Szakiskola, szakmunkásképző 28,4 75,4 13,3 8,0 

Érettségi 29,6 65,3 11,8 5,6 

Felsőfokú 35,0 82,2 10,7 2,7 

Összesen 23,0 67,3 16,3 7,4 

                   

A célcsoportból a társadalombiztosítási, vagy nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülők 

létszámára vonatkozóan az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság évkönyvei és 

állománystatisztikai adatai nyújtanak támpontot.                 

 

Egészségkárosodása alapján nyugdíjban, nyugdíjszerű szociális ellátásban részesül 

 

Ellátás megnevezése 

 

2006 

(fő) 

2007 

(fő) 

2008 

(fő) 

2009 

(fő) 

2010 

(fő) 

Korhatár alatti rokkantsági, baleseti 

rokkantsági nyugdíj 

454 348 451 953 432 840 422 695 

 

379 326  

Rehabilitációs járadék                                                             - -  2  075                              13 858 

Megváltozott munkaképességűek 

járadékai                                            

213 685 206 696 194 977 

 

183 533   171 479 

Rokkantsági járadék          29 443 30 039 30 677 31 263   31 815 

Összesen 697 476 688 688 658 494 639 566  596 488 

Forrás: Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők állománystatisztikai adatai (január, 

emelés után) ONYF 2006–2010 

 

Az egészségkárosodásuk alapján nyugdíjban, nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülők 

száma 2006–2010. között 100 000 fővel csökkent. Az új rokkantsági nyugdíjasok száma
 

1996–2006. között 35,2 %-kal csökkent (51 937 fő, illetve 33 651 fő), 2008-ban 26 272 fő 

(50,6 %). 
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 Az új rokkantsági nyugdíjasok aktív korú népességen belüli aránya az 1996 évi 8,12 %-ról 

2006-ban 6,12 %-ra, mintegy 25 %-kal csökkent. Az aktív életkorból kieső idő a 1996. évi 14 

évről 2006. évre 11,7 évre, 16 %-kal csökkent. A csökkenés mértéke jelentősen nagyobb, ha 

figyelembe vesszük, hogy mindez úgy következett be, hogy 7 női és 2 férfi korosztály került a 

nyugdíjkorhatár-emelés következtében aktív korú létszámba. Csaknem változatlan az új 

rokkantsági nyugdíjasok szolgálati ideje (1996: 27,5 év; 2006: 28,1 év). Az új rokkantak – az 

emelkedő korhatár ellenére – változatlan szolgálati ideje erősen tördelt, munkanélküliséggel 

tarkított életpályára utal, megerősítve a megváltozott munkaképességgel járó munkaerő-piaci 

peremhelyzet fennállását. A KSH adatai és az ellátott megváltozott munkaképességű 

személyek csökkenő létszáma alapján a megváltozott munkaképességgel dolgozó, vagy állást 

kereső és rehabilitációra szoruló létszám jelentős növekedését tételezhetjük fel.  

 

Az aktív álláskeresés (regisztrált megváltozott munkaképességű álláskeresők) létszámadatai 

az ellátottak körében tapasztalható markáns struktúraváltást nem tükrözik. 

 

Naptári 

év 

Munkanélküli (álláskereső) 

megváltozott munkaképességű 

(érintett, fő) 

Közvetítést kérő rehabilitációs járadékos 

(fő)  

2007. évtől összesen 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

47 792 

44 360 

40 551 

41 346 

48 729 

57 707 

• 

• 

• 

2 232 

14 175 

25 442 

 Forrás: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal  

 Budapest, 2011. január 
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9. melléklet a Jelentéshez  

 

A) 

Az Intézkedési Terv IV. 1. intézkedése végrehajtásához kapcsolódó adatok a 

fogyatékossággal élő személyek fogászati ellátásáról 

  

 

Fogyatékossággal élők (gyermekek, felnőttek) fogászati szakellátására rendelkezésre 

álló óraszámok megyénként a 2010. január havi finanszírozási adatok alapján 

 
Megye/Régió a 43/1999. 

Korm. rend. 
alapján 

leköthető 

óraszámok 

Finanszírozott 

óraszámok 

[gyermekekre] 

Finanszírozott 

óraszámok 

[felnőttekre] 

Szabad 

óraszámok 

Budapest 90 84   6 

Pest 45     45 

Közép-Magyarország 135 84 0 51 

          

Fejér 45 30   15 

Komárom-Esztergom 45 10   35 

Veszprém 45 30   15 

Közép-Dunántúl 135 70 0 65 

          

Győr-Moson-Sopron 45 15   30 

Vas 45 30   15 

Zala 45     45 

Nyugat-Dunántúl 135 45 0 90 

          

Baranya 45     45 

Somogy 45 15 15 30 

Tolna 45 30 15 15 

Dél-Dunántúl 135 45 30 90 

          

Borsod-Abaúj-Zemplén 45 30   15 

Heves 45     45 

Nógrád 45     45 

Észak-Magyarország 135 30 0 105 

          

Hajdú-Bihar 45     45 

Jász-Nagykun-Szolnok 45     45 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 45     45 

Észak-Alföld 135 0 0 135 

          

Bács-Kiskun 45 15 15 15 

Békés 45     45 

Csongrád 45 30 15 0 

Dél-Alföld 135 45 30 60 

          

Ország összesen 945 319 60 566 
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B) 

Az Intézkedési Terv IV. 1. intézkedése végrehajtásához kapcsolódó adatok a fogyatékossággal élő személyek (gyermek és felnőtt) fogászati 

szakellátására szerződött szakrendelésekről 2010. december havi finanszírozási adatok alapján 

 
Megye OEP 

kód 

Intézmény neve Orvos 

kódja 

Orvos neve Óra Irányító-

szám 

Város Utca 

Bács-Kiskun 1122 Kecskemét, BKM Önkorm. 

Kórháza 

66020 Dr. Miklós Andrea Ágnes 2 6000 Kecskemét Nyíri u. 38. 

Bács-Kiskun 1122 Kecskemét, BKM Önkorm. 

Kórháza 

65514 Dr. Györe Balázs 13 6000 Kecskemét Nyíri u. 38. 

Borsod-

Abaúj-

Zemplén 

1349 Miskolc, 

BAZ.M.Kh.Egyetemi Okt 

59026 Dr. Kalmár László 10 3501 Miskolc Szentpéteri kapu 72-

76. 

Borsod-

Abaúj-

Zemplén 

1349 Miskolc, 

BAZ.M.Kh.Egyetemi Okt 

55054 Dr. Pekár István 10 3501 Miskolc Szentpéteri kapu 72-

76. 

Borsod-

Abaúj-

Zemplén 

A254 Adamantin KFT 15806 Dr. Magosi István 10 3529 Miskolc Csabai kapu 9-11. 

Csongrád 2917 SZTE Szent-Györgyi 

A.Klinikai Közp. 

59075 Dr. Kárpáti Krisztina 20 6720 Szeged Tisza L. krt. 64-66. 

Csongrád 2917 SZTE Szent-Györgyi 

A.Klinikai Közp. 

31728 Dr. László-Kokai Erzsébet 

Ilona 

10 6720 Szeged Tisza L. krt. 64-66. 

Fejér 1568 Székesfehérvár, Szt.György 

MKh 

65991 Dr. Boda Viktória 15 8000 Székesfehérvár Hunyadi u. 2 

Fejér 1568 Székesfehérvár, Szt.György 

MKh 

62807 Dr. Zarándok Mónika 15 8000 Székesfehérvár Hunyadi u. 2 

Győr-Moson-

Sopron 

1644 Mosonmagyaróvár, 

Karolina Kh. 

27650 Dr. Kuta Schrempf Danuta 15 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 2-4. 

Komárom-

Esztergom 

1876 Tatabánya, Szt. Borbála 

Kórház 

19008 Dr. Mosonyi Ferenc 10 2800 Tatabánya Semmelweis u. 2. 

Somogy B507 Dr. Ulrich Fog. Bt. 46136 Dr. Ulrich Ágota 15 7400 Kaposvár Arany J. u. 15. 

Tolna E050 Dr. Ványi KFT, Szekszárd 62779 Dr. Bács Laura 30 7100 Szekszárd Garay tér 14-16. 

Vas K472 Markusovszky Kórház ZRT 62883 Dr. Szendrődi Adrienn 30 9700 Szombathely Március 15. tér 3. 

Veszprém K676 Veszprém,Csolnoky 46704 Dr. Toma János Csaba 10 8200 Veszprém Kórház u.1. 
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F.Kh.Np.Zrt. 

Veszprém K676 Veszprém,Csolnoky 

F.Kh.Np.Zrt. 

58065 Dr. Szabó Erika 10 8200 Veszprém Kórház u.1. 

Veszprém K676 Veszprém,Csolnoky 

F.Kh.Np.Zrt. 

42824 Dr. Somlai  Károly 10 8200 Veszprém Kórház u.1. 

Budapest 2877 Heim Pál Gyermekkórház-

Rend.I. 

61651 Dr. Nemes Bálint 15 1077 Budapest VII. ker. Rottenbiller u. 26. 

Budapest 2877 Heim Pál Gyermekkórház-

Rend.I. 

50407 Dr. Árendt Ágnes 15 1077 Budapest VII. ker. Rottenbiller u. 26. 

Budapest 2877 Heim Pál Gyermekkórház-

Rend.I. 

40512 Dr. Zeisel Márta Éva 6 1054 Budapest V. ker. Zoltán u. 18. 

Budapest 2915 Semmelweis Egyetem 68201 Dr. Déri Katalin 18 1088 Budapest VIII. 

ker. 

Szentkirályi u. 47. 

Budapest 4977 Nemzetközi Pető András 

Közalap 

38342 Dr. Juhász Katalin 30 1118 XI. kerület Villányi u. 67. 

Fogyatékossággal élő gyermekeket ellátó fogászati szolgáltatók heti óraszáma összesen 319   

Bács-Kiskun 1122 Kecskemét, BKM Önkorm. 

Kórháza 

66020 Dr. Miklós Andrea Ágnes 3 6000 Kecskemét Nyíri u. 38. 

Bács-Kiskun 1122 Kecskemét, BKM Önkorm. 

Kórháza 

65514 Dr. Györe Balázs 12 6000 Kecskemét Nyíri u. 38. 

Csongrád 2917 SZTE Szent-Györgyi 

A.Klinikai Közp. 

32893 Dr. Radnai Márta 15 6720 Szeged Tisza L. krt. 64-66. 

Somogy 2137 Kaposi Mór Oktató Kórház 60239 Dr. Szökendy Tamás 15 7400 Kaposvár Tallián Gy. u. 20-32. 

Tolna E050 Dr. Ványi KFT, Szekszárd 49236 Dr. Ványi Gyula 15 7100 Szekszárd Garay tér 14-16. 

Fogyatékossággal élő felnőtteket ellátó fogászati szolgáltatók heti óraszáma összesen 

60 

  



 

 

84 

 

 

 

 

 

10. melléklet a Jelentéshez 

 

Az Intézkedési Terv IV. 5. intézkedésének végrehajtásához kapcsolódóan a „Dobbantó Program” adatai 

 

 

Program 

megnevezése 

A megvalósításhoz szükséges eszközök, 

lépések 

A megvalósításához 

kapcsolódó partnerek, 

egyéb résztvevők 

Költségvetési adatok millió forintban 
 

2007 2008 2009 2010 

Dobbantó program A program célja: új oktatási tartalmak 

kidolgozása és kooperatív, a tanulók 

aktivizálására, motiválására alapozó 

módszerek elterjesztése. A program 

megvalósítása által 

- fokozódik a megvalósító intézmények 

oktatási rendszerének rugalmassága, és 

terjed az „oktatás, mint szolgáltatás” 

szemlélete, 

- a tanulók iskolai sikeressége növekszik, 

- módszertani és szakmai tekintetben 

fejlődik az intézmény,  

- a minőségfejlesztés területén megkezdett 

fejlesztésekkel összhangban az intézményi 

önfejlesztést erősíti, 

- az oktatás különböző területeinek 

együttműködése erősödik, 

- megújulnak a pedagógusok módszertani és 

szakmai ismeretei, 

- erősíti az egymástól való tanulás 

folyamatát. 

Programgazda:  

Fogyatékos  

Személyek 

Esélyegyenlőségéért 

Közalapítvány  

 

A pedagógia és a 

gyógypedagógia gyakorlati 

és elméleti szakemberei 

 

 

0,013 

 

71, 398 

 

353, 348 

 

337, 242 



 

 

85 

 

 

 

11. melléklet a Jelentéshez 

 

Az Intézkedési Terv V. 2. intézkedése végrehajtásának költségvetési forrásai 

 

 

Az intézkedés megvalósításhoz kapcsolódó program 

Költségvetési adatok 

millió forintban 

2009 2010 

Az oktatás minden szintjére vonatkozóan kidolgozásra került az 

autizmusspecifikus fejlesztés és oktatás minőségi 

kritériumrendszere. A 2010/2011-es tanévben a közoktatási 

intézmények részére pályázat nyújtott segítséget a 

kritériumrendszer bevezetéséhez. 

6,8 21 

 

 


