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Előszó

„Amikor gyerekeknek beszélek, gyakran elmondom: néhányan szemüvegesek vagytok, 
ugye? Azért van szemüvegetek, mert nem láttok tökéletesen, igaz? Én tolószéket használok, 
mert nem tökéletes a lábam. Akkor nevetnek és azt mondják:  Tényleg, úgy van. Bármikor 
megkérdezem az embereket, sajnálják-e a szemüvegeseket, a válasz: nem; de ha azt 
kérdem, sajnálják-e a tolószékeseket, majdnem mindenki igent mond. De hát épp most 
mondtátok, hogy a két eset szinte ugyanaz. Akkor miért sajnáljátok a tolószékeseket? 
Így válaszolnak: egy rossz szemű ember a szemüveg segítségével ugyanolyan jól lát, de 
egy tolószékes ember a tolószékével együtt sem képes egy csomó dologra. Ezért valóban 
sajnálnunk kell. Azt hiszem, fején találták a szöget. Ez nem jelent mást, mint hogy azokat 
a feltételeket, melyek miatt a fogyatékos embereket sajnálni kell, meg lehet változtatni – 
minél kevesebb sajnálatra méltó ember van, annál jobb.”1

Feljegyzések maradtak fenn arról, hogy az ókor nagyhírű orvosa, Hippokrates is – a korszak 
technikai lehetőségeit kihasználva – már 2500 évvel ezelőtt készített gyógyászati segédeszközt2, 
végtagprotézist egy iparos szakemberrel együttműködve. A támogatóeszközökre a XX. századig 
azonban alig-alig találunk utalást, ezt követően viszont robbanásszerűen megnőtt az igény irántuk. 
Egyrészt a gépek, a járművek és a haditechnikai eszközök gyors fejlődésének, elterjedésének 
következményeként hirtelen megnövekedett a balesetben megsérült, a mind pusztítóbb 
fegyverek miatt pedig a hadirokkant emberek száma. Másrészt az orvostudomány fejlődése addig 
végzetesnek minősített sérülések után is lehetőséget adott a betegek minél nagyobb hányadának 
a felépülésre, visszamaradt károsodásokkal, fogyatékosságokkal. A beteg, a balesetet szenvedett 
emberek gondjainak enyhítésére megsokasodtak az orvosi, a mérnöki találmányok, amik lassan 
bekerültek a beteg- és a balesetbiztosítók támogatási rendszerébe is. Az 1900-as évek elején 
megjelent, egészségkárosodással foglalkozó biztosítási törvénycikkünkben jelenik meg először a 
gyógyászati segédeszköz kifejezés, amely összefoglaló névként szinte páratlan elnevezés a világon. 
Anno ezzel a névvel illették a testi fogyatékkal élő embereket segítő orvos-mérnöki eszközöket. 
Ide tartoztak annak idején többek között a szemüvegek, a mankók, a sérvkötők, a műlábak. A 
gyógyászati segédeszköz fogalma gyorsan változó világunkban is maradandónak bizonyult, és 
mind a mai napig ebbe a fogalomba igyekszünk – egyre nehezebben – beletuszkolni mindazoknak 
az eszközöknek a sokaságát, amik a legegyszerűbb kötszertől a giroszkópos kerekesszékig, vagy a 
robottechnika eredményeit is alkalmazó eszközökig terjednek. 

A támogatóeszközt a fogyatékkal élő személy hordja, ő használja, az ő életminőségét javítja, 
számára teszi lehetővé a környezet akadályainak leküzdését, akadálymentesít, és mindig ott van, 
pontosan akkor, amikor a fogyatékossággal élő személy az akadály elé kerül. Mindezzel együtt a 
figyelem, a jogi szabályozás és a források a környezet akadálymenetesítésére fókuszáltak az utóbbi 

1   Hirotada Ototake japán író, újságíró és tanár. Könyve: Senki sem tökéletes (2001). Budapest,Trivium 
Kiadó. - A japán eredeti kötet magyarra fordítása során szerencsésebb lett volna a kerekesszék fogalom 
használata. (A lektor megj.)
2  Miként e kötet szövege is helyesen jelzi alább, a gyógyászati segédeszköz pontos, és az említett eszköz, 
eszközök valóságos funkcióját megfelelően kifejező terminológia a támogatóeszköz, és/vagy a támogató 
technológia lenne. Így a szöveg minden olyan pontján, amely nem kifejezett jogszabályi hivatkozást 
tartalmaz, a szükséges fogalmi cseréket végrehajtottuk. (A lektor megj.) 
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időszakban, és jóval kevesebb jutott az egyéni támogatóeszközökre. Míg az épített és a természetes 
környezet akadálymentesítése össztársadalmi ügyként jelenik meg, akciók, pályázatok sorából 
lehívható forrásokkal, addig az egyéni támogatóeszközök ügye megmarad az egyén relációjában, 
az OEP támogatható, nem támogatható, alapvetően orvosi döntési kérdéskörében. 
Az egyéni támogatóeszközök nem kapnak jelentőségüknek megfelelő figyelmet és forrást, 
holott egész környezetünket nem lehet teljesen és mégannyira sem mindenhol, minden 
fogyatékossággal élő ember egyéni helyzetének, személyes igényének megfelelően teljes 
mértékben akadálymentesíteni. Ezt a helyzetet csak a jól megválasztott technológiával, 
konstrukcióban elkészített, egyéni támogatóeszközökkel lehet megoldani, kiegyenlíteni. A többé-
kevésbé szabványos lejtésszögű rámpák sora mit sem ér, például ha az élete során, illetve az 
állapotától függően időszakonként változó testi erejű mozgáskorlátozott személy –legegyszerűbb 
– egykezes hajtású kerekesszékének hajtóműve nem változtatható áttételű.

A munkahelyek átalakítására nagy figyelmet fordítanak a munkáltatók, erre támogatást 
kaphatnak, pályázatokon forrásokat nyerhetnek, de a megváltozott munkaképességű 
munkavállaló egyéni támogatóeszköze e forrásokból alig-alig preferált, holott a munkahelyen az 
egyénre szabott, gyors, fordulékony, vagy álló helyzetet is lehetővé tevő, utcai használatra kevésbé 
alkalmas, aktív kerekesszék lenne, lehetne a megoldás. 

Természetesen nem lehet a környezeti akadálymentesítés jelentőségét, fontosságát vitatni, de 
a jövőben ezzel együtt az egyéni támogatóeszközökre kell nagyobb figyelmet és több forrást 
fordítani, hisz az akadálymentesített környezet és az egyéni támogatóeszközök együttesen, 
egymásra épülve képesek csak biztosítani a lehető legteljesebb mértékben az önálló életvitel 
feltételeit. Eljött az idő, hogy több figyelem és több forrás irányuljon az egyéni támogatóeszközre, 
amik között szép számmal vannak már olyanok, amelyek napjaink technikai színvonalán készülnek, 
és akadályokkal teli környezetben is teljes biztossággal használhatóak. Míg a támogatóeszközök 
technikai fejlődése az utóbbi években szédítő ütemben haladt a fatokos protézistől a Hybrid 
Assistive Limb3 robottechnológiáig, addig a hazai jog és intézményrendszer világában mintha 
„állni látszék” az idő. A következő oldalakon a segédeszközöket nemcsak mint tárgyakat vesszük 
górcső alá, hanem a mozgáskorlátozott ember önálló életvitelét, önrendelkezési jogát, emberi 
méltóságát, döntési autonómiáját, mozgásszabadságát biztosító eszközökként tekintünk rájuk, 
olyan eszközökként, amik nélkül sérülhetnek a fogyatékossággal élő emberek alapvető emberi 
szabadságjogai, alkotmányos alapjogai. 

Ennek érdekében áttekintjük a jogi környezetet, mindenekelőtt az emberi jogok 
fogalomrendszerét, a fogyatékosság fogalmát, az esélyegyenlőség deklaratív megjelenését az 
EU-beli és a magyarországi jogban, valamint a fogyatékos személyek jogainak biztosításáról, 
re/integrációjukról, rehabilitációjukról rendelkező EU-s és hazai szabályozásrendszert. Az 
életvitelt támogató eszközök (támogató- és sporteszközök) jelentőségét, használatát az egyén 
autonómiájának relációjában a köznapi életfeltételek emberi jogi, alkotmányjogi, állampolgári 
jogi szempontjából vizsgálva is részletesen taglaljuk. Igyekszünk megválaszolni az a kérdést, hogy 
mennyiben támogatóeszköz kérdése az életminőség a mozgáskorlátozott emberek életében, 
rámutatva az olykor inkább a korlátozás irányába mutató eszköz- és intézményrendszerre, a 
szűkítő, rugalmatlan és lassan változó jogszabályi környezetre.

A munkavállaláskor, a munkaerő-piaci pozíciók megszerzésekor találkozik talán 
legpregnánsabban az egyéni és a társadalmi érdek, hisz a munkajövedelem az önálló életvitel 
egyik lényeges eleme lehet, és a keresőtevékenység a költségvetésnek is kettős hasznot jelent. 

3   „Robotizált” rendszer, ami integráltan működik együtt az emberi testtel mint autonóm rendszerrel. 
Bővebben ld. a 2.2.5. pontban.
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Ebből adódóan az egyik fejezetben az életvitelt támogató eszközök és a munkavállalást segítő 
szolgáltatások helyét, szerepét, elérhetőségét is bemutatjuk. 

A támogatóeszközök technikai megoldásainak a támogatótechnológiák adta lehetőségek 
beláthatatlan távlatokat nyitottak, elkerülhetetlen, hogy e változásokat ne kövesse a fogalmi 
rendszer, a jogi és az intézményrendszer, a finanszírozási rendszer változása is. 
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1. A megváltozott munkaképességű mozgássérült emberek munkaerő-piaci 
helyzetével, támogatóeszköz-ellátásával kapcsolatos jogi környezet áttekintése az 
eu-ban és hazánkban

1.1. Az emberi jogok fogalomrendszere

1.1.1. Az emberi jog fogalma

A jogi környezet áttekintésekor a legcélszerűbb a kályhától elindulni, vagyis az emberi 
jogoktól. A hétköznapokban, a mindennapi beszélgetések során és a médiában is oly gyakran 
halljuk és – érdekeink sérelme esetén – oly gyakran felemlegetjük az emberi jogokat, illetve azok 
sérelmét. Az emberek együttélését, társadalmi viszonyait többféle normarendszer együttese 
szabályozza: szokások, tradíciók, illemszabályok, erkölcsi normák, vallási előírások, jogi normák. 
Az együttélés szabályai az állam megjelenésével kiléptek a kis közösségek normarendszeréből és 
a jogi norma megjelenésével az állam felségterületéhez igazodtak. A természetjogi gondolkodás 
a jog és a társadalom helyes rendjére vonatkozó elképzelés, amely szerint attól követendő és 
helyes a jog, hogy megfelel az emberi természetben rejlő követelményeknek. A természetjogi 
eszme szerint erkölcsi minimum nélkül nincs jogrend. Az emberi jogok velünkszületett jogként 
történő deklarálása a természetjogi gondolkodás része. Locke4 szerint az emberek természettől 
fogva mindnyájan szabadok, egyenlők és függetlenek, az emberi jog az, ami minden embert 
e minőségénél fogva egyen lően meg illető, közös lehetőség, szabadság. E természetjogi 
gondolkodás talaján, a polgári alkotmányozás nyomán fejlődött ki az emberi és a polgári jogok 
mára már egyetemes érvényűvé, globálissá vált magatartásszabályainak együttese, amelyek 
napjainkban elemi társadalmi együttélési normákként jelennek meg.

Az emberi jogokat azért kell kiindulópontnak tekinteni, mert azoknak a deklarált örök emberi 
értékeknek a védelmét jelentik, amelyek az embertől elidegeníthetetlenek, minden embert 
születésétől fogva megilletnek, s amelyek megvalósulását a jog biztosítja, mind a nemzetközi, 
mind nemzeti jogi szabályozás területén, valamint az ezekhez kötődő intézményrendszer 
közreműködésével. Az emberi jogoknak általánosságban az a céljuk, hogy egyensúlyt teremtsenek 
a közösségi és az egyéni érdekek között, továbbá hogy biztosítsák az egyén mint gyengébb fél 
lehető legteljesebb védelmét ebben a kétoldalú relációban.

Az emberi jogok egyetemlegessége azt jelenti, hogy ezek állampolgárságtól függetlenül, a 
Földön élő minden embert – pusztán emberi méltóságánál fogva – megillető alapvető jogok. 
Az emberi civilizáció fejlődésével lépést tartó államok ezeket beemelik saját alkotmányukba, 
és állampolgáraik alapvető jogaiként fogalmazzák meg. Az emberi jogok jelentőségét, 
egyetemlegességét szabályozásának sajátos módja is hangsúlyozza, mivel e terület szabályozása 
a nemzeti szuverenitás primátusa alól átkerült a nemzetközi jog területére. Napjainkra már 
nemzetközi dokumentumokon alapulnak azok a nemzeti jogszabályok alkotmányok, alaptörvények, 
sarkalatos törvények, amelyek az emberi jogokat szabályozzák, védik az állampolgárokat az állam 
túlkapásaival szemben, és védik más állampolgárok sérelmezhető magatartásaival szemben is. Az 
államnak kettős kötelezettsége van az emberi jogok területén. Pozitív a kötelezettsége, amikor 

4  John Locke (Wrington, Somerset, 1632. augusztus 29. – Oates, Essex, 1704. október 28.) angol filozófus, 
orvos és politikus.
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tevőleges magatartást kell tanúsítania (intézményeket, bíróságokat kell működtetnie, polgárai 
egymással szembeni jogsértései ellen fel kell lépnie stb.), és negatív a kötelezettsége, amikor 
tartózkodnia kell bizonyos magatartásoktól, pl. nem sértheti az egyének magánéletét, nem 
avatkozhat be állampolgárai magánéletébe.

 A II. világháború embertelenségeinek elutasításaként került sor az emberi jogok nemzetközi 
jogi elismerésére, Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában,5 az ENSZ-közgyűlés 1948. 
december 10-i ülésén. Ettől kezdve ezt a decemberi napot ünnepeljük az emberi jogok napjaként 
világszerte. A nyilatkozatból az emberi méltóság feltétlen tisztelete olvasható ki. Az Európa Tanács6 
1950-ben fogadta el az Egyezmény az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről7 
című konvenciót, majd annak kiegészítő jegyzőkönyveit. Ha valamelyik ország civilizáltként 
akar megjelenni a világpolitikai, a gazdasági életben, ha nemzetközi szervezet tagja akar lenni 
vagy maradni, akkor nem teheti meg, hogy ne legyen tekintettel az emberi jogokra. Az emberi 
jogok szabályainak betartása napjainkra mintegy lakmuszpapírja lett az ország „szalonképessége” 
megítélésének.

A szabadságjogok jegyzéke mára a gazdasági és a szociális jogokkal egészült ki, ezeket 
a politikai és a polgári jogok8 1966-os illetve a gazdasági, a szociális és a kulturális jogok9 
egyességokmányaiban deklarálták. 
A hetvenes évek végén jelent meg az emberi jogok legújabb generációja, s ez a modernizáció és a 
globalizáció jelenségeivel függött össze. Ide tartoznak pl. a kommunikációs jogok, az egészséges 
környezethez való jog, a személyes adatok védelme, ide sorolhatóak a fejlődéshez, a békéhez és 
az emberiség közös örökségéből való részesedéshez való jog.

Európai Unió-beli tagságunk miatt az emberi jogokkal kapcsolatosan alapdokumentumnak 
tekintendő Az alapvető jogok európai chartája.10 Az Európai Unió történetében először Az 
alapvető jogok európai chartája határozta meg a polgári, a politikai, a gazdasági és a szociális 
jogok listáját az unióban élő minden polgár számára. A charta ezeket a jogokat hat fő területre 
osztotta fel, ezek a következők:

méltóság, y
szabadságjogok, y
egyenlőség, y
szolidaritás, y
állampolgári jogok, y
igazságosság. y

5  Forrás: http://www.menszt.hu/informaciok/emberi_jogok, a letöltés ideje 2012. január 25., 11.41..
6  Az Európa Tanács laza, kormányközi együttműködés keretében jött létre, és nem az Európai Unió 
intézménye, mint az Európai Tanács, vagy az Európai Unió Tanácsa. 
Az Európa Tanács regionális nemzetközi szervezet, székhelye Strasbourg. Mintegy 50 tagja van, de nyitva áll 
bármely olyan európai állam előtt, amely elfogadja a jogállamiság intézményét és garantálja állampolgárai 
számára az alapvető szabadságjogokat és az emberi jogokat. A tanács egyik legfontosabb eredménye Az 
emberi jogok európai egyezményének 1950-es elfogadása volt. Ennek keretében hozták létre az Emberi 
Jogok Európai Bíróságát, amely az emberi jogok legfőbb európai bírói fóruma.
7  Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300031.TV, a letöltés ideje 2012. január 25., 
11.43.
8  Forrás: http://www.menszt.hu/informaciok/emberi_jogok/egyezsegokmany_ii, a letöltés ideje 2012. 
január 25., 11.44.
9  Forrás: http://www.menszt.hu/informaciok/emberi_jogok/egyezsegokmany_i, a letöltés ideje 2012. 
január 25., 11.45.
10  Forrás: http://eur-lex.europa.eu/hu/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303HU.01000101.htm, a 
letöltés ideje 2012. január 25., 11.46.
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Ezek a jogok elsősorban a tagállamok alkotmányos tradícióira, az európai emberi jogi 
egyezményre, az Európa Tanács szociális chartájára épülnek.

Az eddigiekben következetesen emberi jogokról volt szó, azonban mind a szakirodalmakban, 
mind a közbeszédben gyakran találkozunk az állampolgári jogok, az alapjogok, az alkotmányos 
jogok, az alapvető jogok, az alanyi jogok, az alapjognak nem minősülő alkotmányos jogok, a 
törvényhozás által szabadon adott és elvett alanyi jogok, az abszolút jogok fogalmának nem 
mindig tudatos – sok esetben helytelenül –, egymás szinonimájaként történő emlegetésével. 
Ezért – tágítva a kört – célszerű áttekinteni e fogalmak differencia specifikumait. 

Az emberi jogok alapvetően természetjogias felfogást tükröznek, az ember veleszületett, 
természetes és elidegeníthetetlen jogait, ill. az embernek a hatalom gyakorlásához való jogát.

Állampolgári jogok fogalma az alapjogé helyett azért kezelendő körültekintéssel, mert van ahol 
az alapjogok nemcsak állampolgárokat – természetes személyeket – illet(h)etnek meg, hanem 
jogi személyeket is.

Az alkotmányos jog valamennyi alkotmányba foglalt jogot magában foglalja, nemcsak az 
alapjogokat. 

Alapvető jogokon a klasszikus szabadságjogokat valamint a gazdasági, a szociális, a kulturális 
jogokat kell érteni. Az alapjog fogalma Németországból származik, a weimari alkotmány már 
használta a jogrendszer alapjaira vonatkozóan.

Alanyi jogon az adott norma útján közvetlenül kikényszeríthető jogot kell érteni, így az 
alapjogok alanyi jogok is, mert közvetlenül az alkotmányból fakadóan lehet élni velük.

Alapjognak nem minősülő alkotmányos jogokból közvetlenül alanyi jogi jogosultság nem fakad. 
A megélhetéshez szükséges ellátásra való jogosultság alanyi jog, de az már nem alkotmányos, 
hanem törvényhozói kérdés, hogy ez a juttatás milyen formájú, vagy milyen összegű. Ad 
absurdum lehetnek a törvényhozás által szabadon adott és elvett alanyi jogok is, jó példa erre a 
családi pótlék. Volt, amikor alanyi jogon járt jövedelemtől függetlenül, volt, amikor a jövedelemtől 
függött, majd ismét alanyi joggá vált.

Az abszolút jogok nem korlátozhatóak. Ilyen az emberi méltósághoz való jog, a vallás szabad 
megválasztásának és gyakorlásának a joga – de van rá példa, hogy a kinyilvánítás joga korlátozható 
–, az ártatlanság vélelme, a tisztességes eljáráshoz való jog. Ezekkel az abszolút jogokkal szemben 
nem lehet más jogot mérlegelni!

1.1.2. Az emberi jogokról Magyarországon 

Az emberi jogok eszméjének lényegét két alapvető értéke adja. Az első az emberi méltóság, 
a második az egyenlőség. Az emberi jogok úgy is értelmezhetők, hogy meghatározták azokat 
az alapvető normákat, amelyek nélkülözhetetlenek a méltóságteljes élethez; az egyetemességük 
pedig abból fakad, hogy minden ember egyenlő. 

A Magyar Köztársaság alkotmánybírósága az egyenlőséget az emberi méltóság fogalmának 
részeként kezeli, az emberi méltósághoz való jog érvényesülésének hatóköre messze túlmutat az 
alapjogok határán. 

Magyarország 2011. április 25-én kihirdetett alaptörvényének szövegében is maradéktalanul 
ott vannak az első generációs jogok, pl. az egyenlőségi szabadságjogok, a második generációs 
jogok, többek között a gazdasági, a szociális, a kulturális jogok, valamint a harmadik generációs 
jogok között a fejlődéshez, a békéhez, az egészséges környezethez való jogok, a betegjogok, 
valamint a fogyatékos emberek jogai.
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Az alaptörvény a Szabadság és felelősség című fejezetében, az I.–XXIX. cikkeiben felsorolja az 
alapjogokat azzal, hogy azok részleteinek szabályozását sarkalatos törvényekben munkálják ki.

A modern alkotmányok struktúrájában az államszervezetre vonatkozó részt megelőzi az emberi 
jogokról szóló rendelkezések sora. Az alaptörvény, szakítva az 1949. évi XX. törvény felépítésével, 
ennek megfelelően, e szerint a struktúra szerint épül fel, és az Alapvetést követően már a második 
részében deklarálja az emberi jogokat. 

Az eddig hatályos alkotmányban és a 2012. január 01-én hatályba lépett alaptörvényben – a 
jogrendszerben elfoglalt helyük alapján – az emberi jogokat deklaratívan felsorolják. A jogsérelem 
esetén felhívható és bíróság előtt kikényszeríthető normákat alacsonyabb szintű jogszabályokban 
találjuk. Például az 1959. évi törvény a Magyar Köztársaság polgári törvénykönyvéről a 75. § (1) 
bekezdésében a személyhez fűződő jogok védelméről rendelkezik, s eszerint azokat mindenki 
köteles tiszteletben tartani. A 76. §-ban pedig további szabályozás van:

76. §: A személyhez fűződő jogok sérelmét jelenti különösen az egyenlő bánásmód 
követelményének megsértése, a lelkiismereti szabadság sérelme és a személyes szabadság 
jogellenes korlátozása, a testi épség, az egészség, valamint a becsület és az emberi méltóság 
megsértése.

A leírtak igazolásaként álljon itt egy idézet (Tausz, 1998, 102). 
„A fogyatékosság11  nem a fogyatékos ember egyéni szerencsétlensége, nem betegség, nem deviancia, 
nem csupán szociálisan hátrá nyos helyzet, elsősorban emberi jogi kérdés. A társadalomban 
normaszerűnek tekintett élet lehetőségétől nem egyéni fizikai és szellemi korlátaik zárják el a fogyatékos 
embereket, hanem a társadalom fogyatékosító működésmódja. Tehát nem elég a szándékosan emelt 
akadályokat ledönteni, lehetőségeket is teremteni kell a fogyatékos emberek számára.”

1.2. A fogyatékosság11 fogalma, az esélyegyenlőség deklaratív megjelenése az 
EU-beli és a magyarországi jogban, az alkotmányban, az alaptörvényben és 
törvényeinkben

1.2.1. A nemzetközi jogban

 

1.2.1.a. Az esélyegyenlőség

Az előző fejezetben látható volt, hogy nemcsak a magyarországi jogalkotás termékei 
szabályozzák mindennapi életünket, hanem különféle nemzetközi szerződések is hatással 
vannak hétköznapjainkra, még akkor is, ha nincs is arról tudomásunk. A fogyatékos emberek, 
a megváltozott munkaképességű személyek védelmére is több nemzetközi szervezet keretei 
között készültek egyezmények, szabályok, amelyek akkor válhatnak hatályossá a nemzeti jogban, 

11  Amennyire csak lehetőségem van és a szövegkörnyezet megengedi, az anyagban a fogyatékkal élő 
ember kifejezést használom és igyekszem kerülni a fogyatékosság fogalmának használatát, különösen 
a mozgásszervi fogyatékkal élő embereknél, hisz ez nem érinti az egész személyiséget. (A fogyatékosság 
pszichológiai szakirodalma alapján nagyonis érinti az egész személyiséget. A lektor megjegyzése.) 
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ha annak saját jogrendszerébe bekerülnek, vagyis ha az adott ország ratifikálja az általa kötött 
nemzetközi szerződést.   Az Európa Tanács munkája eredményeként 1961. október 8-án Torinóban 
aláírt Európai szociális chartát Magyarországon az 1999. évi C. törvénnyel hirdették ki. 

A charta a fogyatékos emberekre vonatkozó speciális rendelkezései 
között kimondja, hogy a testi vagy értelmileg fogyatékos 
személyeknek a fogyatékosság eredetére és természetére való 
tekintet nélkül joguk van: 

a szakmai képzésre,  y
a rehabilitációra és y
a visszailleszkedésre. y

E jogok érvényesülése érdekében biztosítani kell:
a képzési lehetőséget,  y
a megfelelő intézkedéseket a fizikailag fogyatékos személyek munkába állására,  y
speciális munkakereső szolgáltatások létrehozására, 
a lehetőségeket a védett foglalkoztatásra,  y
a munkaadók ösztönzését testileg fogyatékos személyek alkalmazására. y

Szólni kell még az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében 2006. december 13-án New Yorkban 
elfogadott, A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményről, amely a 2007. évi XCII. 
törvénnyel (MK. 90. szám) lett a magyarországi jog részévé. 

Az egyezmény alapelvei:
a velünkszületett méltóság, az egyéni autonómia tisztelete, a hátrányos  y
megkülönböztetéstől való mentesség;
  y teljes és hatékony társadalmi részvétel és befogadás;
a fogyatékkal élő személyek különbözőségének tisztelete és elfogadásuk az  y
emberi sokszínűség valamint az emberiség részeként;
esélyegyenlőség; a nők és a férfiak közötti egyenlőség; y
hozzáférhetőség;  y
a fogyatékkal élő gyermekek formálódó képességeinek tisztelete, és a fogyatékkal  y
élő gyermekek identitásuk megőrzéséhez fűződő jogának tiszteletben tartása. 

A megváltozott munkaképességű személyek jogosítványai munkaügyi, 
szociális jogi témájú egyezmények tárgyaiként is megjelennek az ENSZ 
szakosított szervezeteként működő, munkaügyi, szociális kérdésekkel 
foglalkozó Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) tevékenységi körében. 
Ennek a szervezetnek Magyarország 1922 óta tagja. A nemzetközi munkaügyi 
konferencia által keletkezett egyezmények sorából szót kell ejteni néhányról.
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1.2.1.b. A rehabilitáció

A Genfben 1983. június 20-án kelt, a szakmai rehabilitációról és a foglalkoztatásról (a fogyatékos 
személyeket12 illetően) szóló 159. számú egyezmény az 1985. évi 9. törvényerejű rendelet által 
vált a magyarországi jog részévé, és Magyarországgal szemben a következő főbb elvárásokat 
fogalmazta meg:

A jogszabályi rendszer kialakítása során figyelembe veszi: a szakmai rehabilitáció  »
célja az, hogy a fogyatékos személyeket képessé tegye

alkalmas munka vállalására,  y
megtartására, és  y
az abban való előrehaladásra,  y

ezáltal elősegítve a társadalomba való beilleszkedésüket, illetve visszailleszkedésüket.

E képessé tétel érdekében intézkedéseket tesz a következő szolgáltatások  »
biztosítására:

szakmai tanácsadó, y
képzési, y
elhelyező,  y
foglalkoztató és  y
egyéb ezekhez kapcsolódó szolgálatok. y

A szakmai rehabilitációra és fogyatékos személyek foglalkoztatására, a fogyatékos és  »
a többi dolgozó közötti egyenlő lehetőségek elvére épülő nemzeti politikát alakít ki, 
aminek elő kell segítenie a fogyatékos személyek elhelyezkedési lehetőségeit a nyílt 
munkaerőpiacon.

1.2.1.c. Az egyenlő bánásmód

A foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről szóló, a 
nemzetközi munkaügyi konferencia 1958. évi 42. ülésszakán elfogadott 111. számú egyezmény 
szabályai a 2000. évi LX. törvényben köszönnek vissza.

A hátrányos megkülönböztetés tilalma:
Az egyezmény tilt minden olyan

különbséget,  y
kizárást vagy  y
előnyben részesítést,  y

ami az esélyek és a bánásmód egyenlőségének megszűnését vagy korlátozódását eredményezi 
a következő területeken: 

a szakmai képzéshez való jog,  y
a foglalkoztatáshoz és az egyes foglalkozásokhoz való jog, valamint y
a foglalkoztatás feltételei. y

12  Az egyezmény eredeti szövege a „disabled persons” szóhasználattal él. Ezért itt a fogyatékos személy, 
személyek szóhasználatot követjük. (A lektor megj.)
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A hazánkban is alkalmazott FNO13 napjaink legkorszerűbb, interdiszciplináris, komplex minősítési 
rendszere, aminek legfontosabb üzenete, hogy az emberi tevékenységek korlátozottságának, a 
társadalmi életben való részvétel akadályozottságának az egészségi állapot mellett – azzal azonos 
hangsúllyal – környezeti és személyes tényezők is okai lehetnek.

1.2.2. A közösségi jogban 

Hazánk uniós tagsága okán ismerni és alkalmazni kell az idevonatkozó közösségi jogi 
szabályokat is. A legalapvetőbb elsődleges közösségi jogi szabály, a Római szerződés garanciális, 
általános alapelvi jellegű rendelkezéseket tartalmaz.

A másodlagos közösségi szabályok ezen a területen fő szabályként irányelvek, amik a tagállamok, 
így Magyarország számára fogalmaznak meg elvárásokat. 

1.2.2.a. Egyenlő bánásmód

A közösségi jogi szabályozásnak is hangsúlyos területe az egyenlő elbánás, aminek foglalkoztatási 
vetületére a tanács 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelve ír elő célokat: a más alapú 
megkülönböztetésen túl a fogyatékosságon alapuló diszkrimináció elleni küzdelem kereteinek 
kialakítását a foglalkoztatásban.
Ebben rögzítik az ésszerű feltételek munkáltató általi biztosításának kötelezettségét a 
fogyatékossággal élő emberek számára:

a munkához jutásban, y
a munkában való részvétel tekintetében, y
a szakmai előmenetel és a képzésben történő részvétel vonatkozásában,  y
kivéve, ha ez a munkáltatóknak aránytalanul nagy terhet jelentene.

Ezt a terhet az állam intézkedéseivel, támogatásokkal ellensúlyozza, és ebben az esetben a 
munkáltatók nem mentesülhetnek e kötelezettség alól. 

1.2.2.b. Szociális biztonság

Az Európai Unió egyik fontos alaptézise a négy szabadság: az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a 
személyek szabad mozgása. A személyek, és ezen belül a munkavállalók szabad mozgásának gátját 
jelentené, ha az egyes tagországokban megszerzett jogosultságok, ellátások (pl. a megváltozott 
munkaképességen, a rokkantságon alapulók) elvesznének a személyek egyik tagállamból a 
másikba mozgása, költözése esetén. 

Ezt akadályozza meg a szociális biztonsági rendelkezéseknek a közösségen belül mozgó 
munkavállalókra, családtagjaikra és az önálló vállalkozásokra  történő alkalmazásáról szóló 
1408/71/EGK rendelet, valamint az annak végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról 

13  Egészségügyi Világszervezet (2004): A funkcióképesség, a fogyatékosság és az egészség nemzetközi 
osztályozása. Budapest, OEP – ESzCsM. ld. 3.2.3.c. pont.
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szóló 574/72/EGK rendelet. Ezek a tagállami szabályokat koordinálják (nincsenek tehát európai 
uniós ellátások) a következő alapelvek mentén:

az egyenlő bánásmód elve (nem lehet állampolgársági alapon különbséget  y
tenni),
az egy – fő szabályként a lakóhely szerinti (lex loci laboris) – tagállam  y
ellátórendszeréből való részesedés, 
a tagállamokban szerzett jogosultsági idők összeszámítása, y
az ellátások exportálhatósága. y

1.2.2.c. Támogatások 

Az EU mint gazdasági integráció alapelve a verseny biztosítása, a versenytorzító intézkedések 
tilalma. Ezért a Római szerződés kimondja, hogy fő szabályként a közös piaccal összeegyeztethetetlen 
bármilyen, a tagállam által vállalkozásoknak adott támogatás, ami torzítja a versenyt, – vagy azzal 
fenyeget –, ha az érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. 
Vannak azonban kivételek, amikor az unióban, annak intézményeiben úgy ítélik meg, hogy 
bizonyos feltételekkel mégis adhatnak a tagállamok állami támogatásokat a piac résztvevői 
számára, és erről jogszabályt alkotnak. 

E szabályok közül szót kell ejteni a bizottság 800/2008/EK14 rendeletéről (2008. augusztus 6.) 
a szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal 
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról, a foglalkoztatásra nyújtott állami támogatásra történő 
alkalmazásáról. Az általános csoportmentességi rendelet néven ismert jogszabály szigorúan 
rögzített szabályok mentén, de lehetővé teszi a tagállamok – s így Magyarország – számára, hogy 
bizonyos hátrányos helyzetű, illetve megváltozott munkaképességű munkavállalói csoportok 
foglalkoztatásához támogatást adjon az őket alkalmazó munkaadók számára. 

1.2.2.d. A fogyatékkal élő munkavállaló fogalma 

A bizottság 800/2008/EK15 rendeletének jelentőségét – többek között – az adja, hogy 
alkalmazási körében értendően fogalommagyarázatot is tartalmaz. 

A támogatható, ún. hátrányos helyzetű munkavállalók csoportjába sorolja a „fogyatékkal 
élő munkavállaló” személyét is. A 2. cikk 20. pontjának (a) bekezdése szerint „fogyatékkal élő 
munkavállaló” bárki, akit a nemzeti jog fogyatékos személynek ismer el; vagy (b) akinek elismert 
korlátozottsága testi, mentális vagy pszichológiai károsodásból ered. 

A rendelet 2. cikkének 21. pontjában határozták meg az ún. „védett munkahely” fogalmát. 
Eszerint ez olyan vállalkozásnál történő foglalkoztatást jelent, ahol az alkalmazottak legalább 50 
%-a fogyatékkal élő munkavállaló.

14  Forrás: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:hu:PDF, a 
letöltés ideje 2012. január 14., 11.22.
15  Az Európai Unió rendelete olyan szabály jellegű előírás, amely hatálybalépésétől fogva valamennyi 
tagállamban kötelező, közvetlenül alkalmazható. A rendelet változtatás nélkül azonnal a nemzeti 
jogrendszerek részévé válik, ott a bennük foglalt jogosítványok kikényszeríthetők. E rendelet felülírja a 
nemzeti jogot, vele ellentétes tartalmú nemzeti jogszabály alkotható.
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A rendelet 40. cikke részletezi a hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő munkavállalók 
foglalkoztatásához adott támogatások körét, az alábbiak szerint:

a hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában  y
adott támogatás,
a fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában  y
nyújtott támogatás,
a fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatása többletköltségeinek  y
ellentételezésére juttatott támogatás.

A támogatási formáknál a jogalkotók csak és kifejezetten a munkahelyi környezet relációjában 
gondolkodnak, meg sem említették az egyéni támogatóeszközök „személyre szabásának” támogatását, 
mint ugyanannak a helyzetnek a megoldási lehetőségét. 

1.2.3. Az Európai Unió szabályozásrendszere, a fogyatékos személyek jogainak 
biztosításáról, re/integrációjukról, rehabilitációjukról

A fogyatékos személyek jogainak biztosítására, re/integrációjukra, rehabilitációjukra irányuló, 
azt célzó uniós szabályok16 meglehetősen összetettek, és az Európai Unió jogrendszere 
normatípusainak mindegyike megtalálható közöttük. 

Az időtényezőt, a szabályozási struktúra fejlődéstörténetét 
vizsgálva az állapítható meg, hogy a jogok illetve a szabályok 
kiteljesedésének időszaka a 20. század végétől kezdődik. Majd a 
kétezres évek hoztak e tekintetben igazán – mind mennyiségi, 
mind minőségi szempontból – jelentős fejlődést17. Az 
alábbiakban e folyamat legjelentősebb eseményeit tekintem át, 
hangsúlyozva, hogy az uniónak a megváltozott munkaképességű, 
a fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatos szabályozása 
ennél jóval összetettebb, nagyobb terjedelmű előíráshalmaz. 

16 Az EU jogszabályainak csoportosítása: 
Az elsődleges jogot az alapító szerződések és annak a módosításai, illetve a csatlakozási szerződések jelentik. 
A másodlagos jog az EU intézményrendszere által alkotott jog:
A rendelet (Regulation): minden tagállamra kötelező erejű. Anélkül, hogy a nemzeti jogban bármilyen 
intézkedést igényelne, közvetlenül alkalmazható. Rendeletet a tanács és a bizottság egyaránt alkothat. 
Jellegét tekintve inkább normatív, mint egyedi intézkedés. 
Az irányelv vagy direktíva (Directive): kötelező erejű jogszabály. Végrehajtásának módját és mikéntjét a 
tagállam határozza meg. A jogszabály általában az elérendő eredményt jelöli ki. A nemzeti jog részévé kell 
tenni. 
A döntés határozat (Decision): közvetlenül alkalmazható, nincs szükség arra, hogy a belső jog részévé tegyék. 
Csak azokra kötelező, akikre vonatkozóan megalkották. Egyénre vagy tagállamra egyaránt vonatkozhat. 
Az ún. puha jog (soft law) kategóriába pedig az ajánlás (Recommendation), a vélemény (Opinion) tartozik.
17  Az unió illetve jogelődje korábban is számos intézkedést hozott, azok részletes ismertetésétől 
eltekintünk. 
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 1.2.3.a. Az elsődleges joganyagban 

A fogyatékkal élő személyek alapvető jogai, esélyegyenlőségük biztosításának kötelezettsége 
megjelent már az alapszerződésekben, valamint a nemzetközi szerződésekben, nyilatkozatokban 
a következők szerint: 

Az európai fogyatékosságügy alapkövének tekinthető az elsődleges szabályok sorából az 
Európai Közösség alapító szerződését módosító, 1997-ben aláírt Amszterdami szerződés ún. 
antidiszkriminációs klauzulája18, mivel az ad felhatalmazást a fogyatékosságügyi politika legfelsőbb 
szinten való folytatására, annak alakítására. 

Nagy jelentőségű, az esélyegyenlőség területét érintő, ún. deklaratív jellegű dokumentum még az 
EU keretében 2002-ben, az európai fogyatékosságügyi kongresszus égisze alatt elfogadott Madridi 
nyilatkozat, amely rögzíti, hogy a „befogadó társadalom alapja a diszkriminációmentességgel 
párosuló pozitív cselekvés”, a fogyatékosságügy alapvető emberi jogi kérdés. További jelentőségét 
az adja a nyilatkozatnak, hogy a hangsúly a fogyatékkal élő emberek társadalmi beilleszkedését 
segítő rehabilitációról áttevődik a társadalom átalakításának globális filozófiájára19. Kimondják 
továbbá a dokumentumban, miként kell megváltoznia a társadalom megítélésének ahhoz, hogy 
a fogyatékkal élők többé ne legyenek kirekesztettek. 

Az Európai Unió alapjogi chartájában (21., 26. cikk) is megfogalmazott szintézis azért 
figyelemreméltó, mert rögzíti, hogy a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének megteremtéséhez 
a diszkriminációmentességhez való jogot ki kell egészíteni a támogatás és a segítség igénybevételéhez 
való joggal. Implicit ebbe a klauzulába érthető bele az egyéni segédeszközök igénybevételének joga. 
A nyilatkozat kiemeli, hogy a társadalmi befogadás kulcsa a foglalkoztatás, ezért meghatározó 
fontosságú a fogyatékos emberek hozzáférése a munkahelyekhez. 

A közelmúlt elsődleges közösségi jogi szabályai sorában szólni kell a fogyatékkal élő személyek 
jogairól szóló ENSZ-egyezményről, amelyet az Európai Közösség – és annak tagállamai – 2007-ben 
írtak alá. Hazánk volt a világon az első állam, amely mind az egyezményt, mind a jegyzőkönyvet 
ratifikálta a 2007. évi XCII. törvénnyel.20

Az egyezmény – kódexként – átfogóan és koherensen gyűjti egybe a fogyatékos személyeket 
érintő alapvető jogokat.21 E jogok sorában megtalálhatóak a habilitáció, a rehabilitáció (26. cikk), 
valamint a munkavállalás, a foglalkoztatás (27. cikk) körébe eső jogosítványok. Az egyezmény a 
részes államok kötelezettségét tartalmazza, hogy megtesznek minden hatékony és szükséges 

18   „13. cikk: E szerződés egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül és a szerződés által a Közösségre 
átruházott hatáskörök keretén belül a Tanács, a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel 
folytatott konzultációt követően, egyhangúlag megfelelő intézkedéseket tehet a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetés leküzdésére.” 
19  Azonban a jog és az intézményrendszer szabályozása körében említést sem tesz az egyéni 
támogatóeszközökről!
20  http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=16485
21  A Fakultatív jegyzőkönyv által bevezetett ún. egyéni panaszmechanizmus pedig minden részes 
államban élő fogyatékos ember számára lehetővé teszi, hogy jogsérelem esetén az egyezmény által 
létrehozott független nemzetközi szakértői testülethez: A fogyatékos emberek jogainak bizottságához 
forduljon. A fogyatékos emberek jogaiért tevékenykedő bizottság független szakértőkből álló nemzetközi 
testület, és 2010 óta, miután az egyezményt ratifikáló országok száma hatvan fölé emelkedett, 18 főt 
számlál. A tagok legfőbb feladata az egyezményt ratifikáló országok megfigyelése, korrekt és politikailag 
semleges értékelése, illetve ellenőrzése a fogyatékossággal élő emberek jogai tekintetében. Magyarországi 
tagja Gombos Gábor, akit az ENSZ közgyűlése választott a bizottságba. Megbízása 2011-től két évre szól.
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intézkedést annak érdekében, hogy a fogyatékkal élő személyek számára az élet minden 
területén biztosított legyen a legteljesebb függetlenség, a testi, a mentális, a szociális és a szakmai 
képességek, valamint a teljes befogadás és részvétel elérése és megtartása. Ebből a célból a 
részes államok átfogó habilitációs és rehabilitációs szolgáltatásokat és programokat hoznak létre, 
erősítik és kiterjesztik azokat, különösen az egészségügy, a foglalkoztatás, az oktatás és a szociális 
szolgáltatások terén.

Az egyezményhez csatlakozók elismerik a fogyatékkal élő személyek munkavállaláshoz való 
jogát, másokkal azonos alapon. Ez a jog magában foglalja egy, a fogyatékossággal élő személyek 
számára nyitott, befogadó és hozzáférhető munkaerőpiacon szabadon választott és elfogadott 
munka révén nyerhető megélhetés lehetőségének jogát. 

Az egyezmény szövegében két helyen megjelenik ugyan a támogatóeszközök fogalma, a 
támogatóeszközökkel kapcsolatos elvárások valami aspektusát is megfogalmazzák, ám nincsenek a 
megfogalmazott jogok gyakorlásának egyik alapvető feltételeként összekötve. 

1.2.3.b. A másodlagos joganyagban 

Az EU másodlagos közösségi jogi szabályaiban az esélyegyenlőségi és ezzel együtt a 
fogyatékosságügyi politikának további fontos eleme a tanács 2000/78/EK irányelve (2000. 
november 27.) a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános 
kereteinek létrehozásáról. Az irányelv az erre a jogszabálytípusra jellemző módon a tagállamok, 
így Magyarország számára fogalmaz meg kötelezettségeket. Leszögezi, hogy többek között a 
fogyatékosság alapján a munkavégzés során történő megkülönböztetés akadályozza az Európai 
Közösség alapító szerződésében foglalt célok elérését. Kimondja, hogy diszkriminációhoz vezethet, 
ha a munkahelyek nem végezik el a fogyatékossághoz igazodó ésszerű átalakításokat22, vagyis 
nem intézkednek akadálymentesítésről, a munkaeszközök adaptálásáról. Az efféle intézkedések 
elősegítik, hogy a fogyatékos emberek megtalálják helyüket a munkaerőpiacon. Azonban nem 
viszi tovább a gondolatot és a szabályozást az egyéni támogatóeszközök irányába, erre még 
csak nem is utal. A norma tartalmazza az ésszerű feltételek munkáltató általi biztosításának 
kötelezettségét a fogyatékkal élő munkavállalók számára

a munkához jutásban, y
a munkában való részvétel tekintetében, y
a szakmai előmenetel és a képzésben történő részvétel vonatkozásában, kivéve,  y
ha ez a munkáltatónak aránytalanul nagy terhet jelentene.

Az irányelv kiemeli a fogyatékkal élő munkavállalók részére történő kedvezőbb munkahelyi 
feltételek biztosítását, mindezzel együtt viszont nem követeli meg munkaviszonyuk fenntartását, 
ha feladataik ellátására fogyatékosságuk miatt alkalmatlanná válnak. 

Azonban ez az irányelv is megáll félúton, mert nem teszi vizsgálandó kötelezettséggé – sőt meg 
sem említi –, hogy adott esetben egyéni támogatóeszközzel alkalmas lenne-e a megváltozott 
munkaképességű munkavállaló a munkára, ami esetleg racionálisabb és költségtakarékosabb 
megoldás lehetne, mint a munkakörnyezet átalakítása.

22   „ (20) effective and practical measures to adopt the workplace to the disability, for example adapting 
premises and equipment...” – az eredeti angol szerint. (A lektor megj.)
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1.2.3.b.a. Irányelvek a közlekedési eszközök akadálymentesítéséről

Az Európai Unió viszonylag korán, irányelvek kiadásával elkezdte a közlekedési eszközök 
akadálymentesítésének szabályozását, az elvárások – elsősorban –műszaki paraméterek 
meghatározásában merültek ki. A tömegközlekedési járművek megállóhelyei, a megállóhelyeket 
körülvevő környezet (parkolók stb.) kialakítása, ezek akadálymentessége a közlekedési eszközökre 
való fel- és leszállás, az átjárás feltételeit biztosító technikai eszközök, berendezések beszerelésének 
megkövetelésével, az utastér méretének, elrendezésének, a kerekesszékek utastérben történő 
rögzítési feltételeinek meghatározásával. A közlekedéshez szükséges információk elérhetősége, 
mindenki számára elérhető, észlelhető és érthető formában, a menetrend értelmezése, 
csatlakozások keresése, a jegyárusító helyek, rendszerek elérhetősége.

Külön irányelvben a – 2001/85/EK irányelvben – rendelkeznek a buszokról, a távolsági 
buszokról. Két európai uniós irányelv vonatkozik a vasút akadálymentességére: az egyik irányelv a 
nagy sebességű vasutakra (1996/48/EC), a másik pedig a hagyományos vasutakra (2001/16/EC). 
A transzeurópai nagysebességű vasúti rendszer infrastruktúra-alrendszerére – az állomásokra, a 
peronokra – vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról szóló bizottsági határozat (COM 2002/732) 
előírja, hogy a mozgásukban korlátozott személyek számára megfelelő akadálymentességet 
és evakuálási lehetőségeket kell biztosítani. Az Európai Parlament és a tanács 1107/2006/EK 
rendelete a légi járműveken utazó, fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek 
jogairól rendelkezik. Külön szabályozás vonatkozik a tengerhajózásra.

1.2.3.b.b. Irányelvek az építmények, a munkahelyek akadálymentesítéséről 

Ezek szólnak a liftekre, a felvonókra, az építési termékekre, a munkahelyekre, a közbeszerzésekre 
vonatkozó szabványokról, paraméterekről. 

Szabályozták a rádióberendezéseket és a távközlő végberendezéseket valamint megfelelőségük 
elismerését, a telekommunikációs szolgáltatások használhatóságát is. 

1.2.3.c. A szakpolitikákban 

A fogyatékkal élő emberek foglalkoztatásáról szóló szakpolitikák alapjában véve a tagállamokra 
tartoznak, ezek a közösségi szakpolitikák és akciók befolyásolják a fogyatékkal élő emberek 
helyzetét. Az elsődleges normákra, alapdokumentumokra építkezve az Európai Unió intézményei 
számos olyan jogszabályt, intézkedést fogadtak el és indítottak útjára, amelyek a tagállami 
foglalkoztatáspolitikák számára irányt mutatattak a munkaerő-piaci (re)integráció terén. Sem ezek a 
normák, sem a szakpolitikák nem foglalkoznak az egyéni támogatóeszközökkel kapcsolatos témákkal, 
azok sem az esélyegyenlőség, sem az integráció, sem a foglalkoztatáspolitika kontextusában nem 
jelennek meg, nem is említik azokat e területek célkitűzéseinek, szabályozásainak megfogalmazáskor.
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1.2.3.c.a. A fogyatékos emberek integrációja

 Az unió intézményei közül a bizottság 2003-ban bocsátotta ki azt a közleményt,23 amely 
a fogyatékkal élőkre vonatkozó stratégiáját tartalmazza, és amely A fogyatékos emberek 
esélyegyenlősége: európai cselekvési terv” címet visel. Ez a közlemény többek között gördülő, 
több éves cselekvési tervet vezetett be, 2010. évi időhorizonttal. A cselekvési terv célja, hogy 
a fogyatékos embereket érintő témák beépüljenek a közösség idevonatkozó politikájába, és a 
legfontosabb szakterületeken olyan konkrét intézkedések készüljenek, amik fokozzák a fogyatékos 
emberek integrációját. Az e területeken tervezett és meghozott kormányzati intézkedésekről a 
tagállamoknak rendszeres jelentéstételi kötelezettségük van az Európai Bizottság számára.

A tervben foglaltak szerint az EU fogyatékossággal élő állampolgáraival szemben vállalt hosszú 
távú kötelezettségével együtt jár a fogyatékosság újszerű megközelítése: míg korábban a különféle 
ellátások passzív kedvezményezettjeinek tekintették a fogyatékossággal élő embereket, addig a 
társadalom mára felismerte és elfogadta a fogyatékossággal élő emberek jogos igényét az egyenlő 
jogokra, és megértette, hogy a részvétel közvetlenül összefügg a befogadással. Ezért az EU átfogó 
célkitűzése a fogyatékossággal élő emberek maradéktalan társadalmi befogadása és hozzájárulása 
a társadalom alakításához. Ezzel összefüggésben pedig meghatározó a diszkrimináció elleni harc, 
valamint a fogyatékossággal élő emberek gazdasági és társadalmi szerepvállalásának támogatása, 
ezért a foglalkoztatást érintő négy alábbi konkrét intézkedést tekintették elsődlegesnek:

a foglalkoztatás elérhetővé tétele és a foglalkoztatásban való megtartás,  y
beleértve a diszkrimináció elleni harcot,
élethosszig tartó tanulmányok a foglalkoztathatóság, az alkalmazkodóképesség,  y
az egyéni fejlődés és az aktív állampolgári magatartás támogatása és erősítése 
céljából,
a fogyatékos embereket képessé tevő új technológiák fejlesztése, ezáltal a  y
foglalkoztatásban való részvétel megkönnyítése,
a közintézmények, a nyilvános épített környezet megközelíthetővé tétele,  y
a munkahelyi részvétel és a fokozott gazdasági és társadalmi integráció 
elősegítése.

Az Európai Unió Bizottsága négy24 olyan prioritást, intézkedést is megjelölt, amelyek a 
fogyatékossággal élő emberek független életvitelét támogatják:

a gazdasági aktivitás ösztönzése (beleértve a munkaerő-piaci tevékenységet  y
is),
 a hozzáférés elősegítése a minőségi támogatószolgáltatásokhoz (beleértve a  y
rehabilitációs szolgáltatásokat, a személyre szabott egyéni segítséget is),
 az áruk és a szolgáltatások hozzáférhetőségének elősegítése,  y
 az EU analitikai képességének növelése (tekintettel arra, hogy a megbízható és  y
összehasonlítható statisztikai adatok alapvető fontosságúak a fogyatékkal élő 
emberek helyzetének megértéséhez, és a kitűzött célok eléréséhez kapcsolódó 
értékelő munkához). 

23  A bizottság közleménye a tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – COM(2003) 650. 
24  A bizottság közleménye a tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A fogyatékossággal élő emberek helyzete a kibővült Európai 
Unióban: az Európai akcióterv 2006–2007 – COM(2005), 604. 



20

A bizottság megítélése szerint a foglalkoztatáson belül a támogatott foglalkoztatás személyes 
segítséget és munkahelyi átalakításokat biztosít a fogyatékkal élő emberek szükségleteinek 
figyelembe vétele érdekében a nyitott munkaerőpiacon, de teljes potenciálja – egyelőre 
kihasználatlan. Ennek alapján nehezen érthető, miért nem említették az egyéni támogatóeszközök 
adta lehetőségek szerepét, a munkahelyek egyéni támogatóeszköz-ellátásának témáját. 

A bizottság továbbra is segíti a támogatott foglalkoztatást az állami támogatásokra vonatkozó 
egyszerűsített szabályokkal összhangban25. A testület elfogadja ugyanis, hogy a fogyatékos 
embereknek vannak és lesznek különleges szükségleteik, amiket ki kell elégíteni, többek között 
– szükség esetén – a kifejezetten a fogyatékos embereket segítő munkaerő-piaci politikai 
intézkedésekkel, de e munkaerő-piaci politikák részeként sem említik az egyéni támogatóeszközök 
jelentőségét, támogatását, amivel a foglalkoztathatóság, az elhelyezkedései esélyek növelhetők 
lennének.

A bizottság megfogalmaz26 ugyan bizonyos elvárásokat a címzettek számára, hogy 
hatáskörüknek megfelelően gondoskodjanak a hozzáférhetőségről a fogyatékkal élő emberek 
számára. Külön kiemelve, a munkaerőpiacon való részvétel előmozdítására felsorol lehetséges 
alternatívákat, de ezek között sem szól a mozgássérült, a mozgásukban korlátozott személyek 
társadalmi integrációját, munkavállalását segítő, egyénre szabott támogatóeszközök jelentőségéről, 
holott ennek a támogatott foglalkoztatás, az aktív befogadás, a támogató szolgáltatások körében 
is helye lenne, nem is beszélve a munkahelyek adaptációja, a támogatótechnológiák, a személyes 
segítség témaköreiről. Az egyéni támogatóeszközök kérdéskörének negligálása nem csak mint 
deklaráció elmaradása kifogásolható, hanem azért is, mert a leírt alternatívák megvalósításához 
forrásokat is kívánt biztosítani az EU, hisz álláspontja szerint tovább kell fokozni a Strukturális Alapok 
– beleértve az Európai Szociális Alapot – felhasználását a fogyatékkal élők foglalkoztatásának, 
képzésének és esélyegyenlőségének támogatásában. 

1.2.3.c.b. A különféle hátránnyal élő emberek helyzete

Nem szabad megfeledkezni a közösségi foglalkoztatáspolitika nem célcsoport-specifikus, azaz 
a különféle hátránnyal küzdő emberek helyzetének együttes kezelésére törekvő elemeiről sem, 
a kifejezetten a fogyatékossággal élő emberek problémáinak kezelésére irányuló intézkedések, 
dokumentumok mellett. A nyílt koordináció módszere (OMC), ami érvényesül az európai uniós 
foglalkoztatáspolitikában, integrált kereten belül határozza meg a menetrendet és támogatja 
a tagállamokat saját politikáik kidolgozásában. Lehetővé teszi, hogy figyelembe vegyék a 
fogyatékosságüggyel kapcsolatos kérdéseket a foglalkoztatás, a társadalmi befogadás és védelem, 
valamint a nyugdíj, az egészségügy és a tartós gondozás kérdésköreiben. 

Az Európai Parlament 2011. február 17-i állásfoglalása a tagállamok foglalkoztatáspolitikájára 
vonatkozó iránymutatások végrehajtásáról27 szól 2020-ig. A foglalkoztatáspolitikai iránymutatások 
tehát meghatározzák az EU és tagállamai számára az átfogó foglalkoztatáspolitikai célkitűzéseket 
és cselekvési prioritásokat. A megváltozott munkaképességű emberek (re)integrációja 
szempontjából kulcstényezőnek tekinthető a befogadó munkaerőpiac, illetve a másik oldalról, az 

25  A támogatásokra irányadó közösségi jogi szabályokról a rehabilitáció jogi környezetét bemutató 
fejezetben olvashat. 
26  6769/08. SOC 124.
27  Forrás: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0069+0+DOC+XML+V0//HU#def_1_1, a letöltés ideje 2012. január 11., 12.54.
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e személyek számára a munka vonzóvá és kifizetődővé tétele érdekében a következő eszközöket, 
módszereket javallja a határozat (más hátrányos helyzetű csoportokra vonatkoztatva is):

aktív és preventív munkaerő-piaci intézkedések, ideértve a személyre szabott  y
cselekvési tervek keretében a szükségletek időben történő beazonosítását, a 
munkakereséshez adott támogatást és a képzést, illetve a munkaerőpiactól 
legtávolabb lévők munkaerő-piaci integrációjának támogatásához szükséges 
szociális szolgáltatásokat,
az adó- és az ellátórendszerek ösztönző és visszatartó tényezőinek folyamatos  y
felülvizsgálata, ideértve az ellátások adminisztrációját és feltételrendszerét, 
illetve a magas tényleges adómértékek jelentős csökkentését – elsősorban 
az alacsony jövedelműek számára –, a szociális védelem megfelelő biztosítása 
mellett,
új munkahelyforrások kialakítása a magánszemélyeknek és a vállalkozásoknak  y
kínált szolgáltatásokban, különösen helyi szinten.

Folyamatban van a passzív munkaerő-piaci politikáról az aktív munkaerő-piaci politikára történő 
tartós váltás, valamint a szociális biztonsági rendszerek reformja, különösen az adó- és a juttatási 
rendszerek átalakításával. Ez a jogok és a kötelezettségek közötti egyensúly megteremtését 
célozza. A munkavállalók bizonyos kategóriái (pl. az újonnan belépők) számára ugyan rugalmasabb 
munkaszerződéseket dolgoztak ki, ezeket azonban nem kísérték elégséggé új készségek 
elsajátítását célzó lehetőségek, amik elősegítik az emberek fejlődését a munkaerőpiacon. Kevés 
figyelmet szenteltek annak a bonyolultabb feladatnak, amit a más szerződéstípusokra vonatkozó 
szabályok reformja jelent. Ennek eredményeként több munkaerőpiac továbbra is széttagolt: a 
bennfenteseket jól védik, a kívülállók helyzete bizonytalan, szerződéseik kimenetele kétséges. Ez 
pedig cselekvést követel meg az unió államaitól. 

1.2.3.d. Európa 2020

Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája28

A cselekvések közösségi szinten összehangoltabbak lesznek, mivel a bizottság véleménye szerint 
az utóbbi három év tapasztalatai azt mutatják, hogy még jobban meg kell erősíteni a tagállami 
reformok koordinációját. Ez pedig Magyarország vonatkozásában is erőteljes igazodást követel 
meg az Európai Unió által meghatározott irányokhoz, az annak intézményei által felrajzolt 
foglalkoztatáspolitikai keretekhez.

Az Európa 2020 a következő évtizedre szóló európai uniós növekedési stratégia. 
Célja, hogy változó világunkban az EU gazdasága intelligens, fenntartható és inkluzív legyen, hogy 
az unióban és a tagállamokban magas legyen a foglalkoztatottság és a termelékenység, valamint 
erősödjön a társadalmi kohézió. Az EU öt nagyszabású célt tűzött maga elé a foglalkoztatás, az 
innováció, az oktatás, a társadalmi befogadás és az éghajlat, az energiapolitika terén, s ezeket 
2020-ig meg kívánja valósítani. Mindegyik tagállam saját nemzeti célokat fogadott el az említett 
területeken29. A stratégia megvalósítását konkrét uniós és tagállami intézkedések segítik. 

28  Forrás: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_hu.pdf, a letöltés ideje 2012. január 14., 11.21.
29  A tanács ajánlása (2011. július 12.) Magyarország 2011. évi nemzeti reformprogramjáról és a tanács véle-
ménye Magyarország 2011–2015 közötti időszakra vonatkozó aktualizált konvergenciaprogramjáról (2011/C 
209/03).
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1.2.3.d.a. Az Európai foglalkoztatási stratégia célja 

Összhangban az Európa 2020 stratégiával a munkahelyek számának és a foglalkoztatás 
színvonalának uniós szintű növelése. A foglalkoztatási stratégia intézkedéseket szorgalmaz, hogy 
2020-ig megvalósuljon az alábbi három kiemelt cél: 

a 20 és 64 éves életkor közötti lakosság 75%-ának legyen munkahelye y ,
az iskolából kimaradók aránya 10% alá csökkenjen, és a 30–34 éves életkor  y
közötti lakosság legalább 40%-ának legyen felsőfokú végzettsége,
a y  szegények és a társadalmilag kirekesztettek, illetve az ilyen veszélyeknek kitett 
személyek száma legalább 20 millióval csökkenjen.

E célok eléréséhez alapvető szükség van az Új készségek és munkahelyek menetrendje nevű 
kiemelt kezdeményezésben foglalt intézkedésekre. 

Az európai uniós foglalkoztatási stratégia keretet biztosít az uniós tagállamoknak az 
információcseréhez illetve foglalkoztatáspolitikáik megvitatásához és összehangolásához (ez az 
ún. nyitott koordinációs módszer).
A tagállami kormányok (a foglalkoztatási bizottság révén) és az európai intézmények minden 
évben elkészítik a foglalkoztatási csomagot, ami a következőkből áll:

iránymutatások a tagállami foglalkoztatáspolitikákhoz – a bizottság által javasolt  y
és a tagállami kormányok által jóváhagyott iránymutatások közös prioritásokat 
és célokat határoznak meg,
tagállami jelentések – ezekben a tagállami kormányok bemutatják  y
foglalkoztatáspolitikáikat, a bizottság pedig elemzi, összhangban vannak-e 
ezek a szakpolitikák az Európa 2020 stratégia céljaival és a kiemelt 
kezdeményezésekkel,
a bizottság jelentése, amit adott esetben tagállami kormányokhoz intézett  y
ajánlások kísérnek.

Ezzel az eljárással párhuzamosan folyamatos párbeszéd folyik a bizottság, a tagállami kormányok, 
a szakszervezetek, a munkaadói szervezetek és a többi európai uniós intézmény (az Európai 
Parlament, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága stb.) között.

1.2.3.d.b. A szegénység elleni küzdelem a gazdasági, a foglalkoztatási és a szociális 
menetrend középpontjában

Az Európai Bizottság az Európa 2020 stratégia középpontjába állította a szegénység elleni 
küzdelmet. Az állam- és kormányfők lényeges áttörést jelentő célban állapodtak meg: az Európai 
Unió a következő évtizedben legalább 20 millió embert emel ki a szegénységből és a társadalmi 
kirekesztettségből. Aztán pedig kiegészítő nemzeti célkitűzéseket állapítanak majd meg mind a 
27 tagállamban.

A bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak valamint a Régiók Bizottságának A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni  
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küzdelem európai platformja. A szociális és a területi kohézió európai keretrendszere30 címmel 
jelent meg. A közleményben több reménykeltő megállapítás olvasható, amik lehetőséget 
biztosít(hat)nak a mozgássérült emberek támogatóeszközeivel kapcsolatos mostani helyzet 
megváltoztatására:

a 3.1. pontjában a Szociális védelem és az alapvető szolgáltatásokhoz való  y
hozzáférés című fejezetben:

„A fogyatékos személyeket sújtó megkülönböztetés és kirekesztés sajátos 
megnyilvánulási formái ellen egy sor különböző szakpolitikai terület együttes 
fellépésére van szükség. A jelenleg rendelkezésre álló szegénységi mutatók nem 
veszik figyelembe azt a tényt, hogy egy nem fogyatékos személy tisztességes 
életkörülményeinek biztosításához szükséges források nagysága adott esetben 
egyáltalán nem elegendő egy fogyatékos személy tisztességes életének 
biztosításához, mivel a fogyatékos személyek mindennapi tevékenységeik során 
külön korlátokba ütköznek. A 2010–2020-as új európai fogyatékosságügyi stratégia 
hozzájárul majd olyan akadályok megszüntetéséhez, amelyek 80 millió fogyatékos 
személyt akadályoznak abban, hogy egyenrangú polgárként vehessenek részt a 
társadalomban.”

A 3.2. pontjában Az uniós alapok hozzájárulása című fejezetben: y
„Évente 5 millió munkanélküli és közel 1 millió, a legkritikusabb helyzetben lévő társadalmi 
csoportokban élő ember részesül az Európai Szociális Alapból (ESZA) nyújtott közvetlen 
támogatásban. Az ESZA a legfontosabb európai pénzügyi eszköz a foglalkoztatás és a 
társadalmi befogadás ösztönzésében. A 2007–2013-as programozási időszakban több 
mint 10 milliárd EUR-t különítettek el a társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet célzó 
projektekre, amelyek aztán nemzeti alapokból is kapnak támogatást. Az ESZA-ból olyan 
projekteket társfinanszíroznak, amelyek a munkaerőpiacról leginkább kiszoruló, kritikus 
helyzetben lévő és hátrányos helyzetű emberek (akiknek a munkaerőpiacon történő 
elhelyezkedése pl. megfelelő képzettség hiánya, fogyatékosság vagy megkülönböztetés 
okán csupán korlátozott), valamint a tartósan munkanélküliek, az idős munkavállalók 
és a munkahelyüket elvesztett emberek támogatását szolgálják.”

1.2.3.e. Európai uniós fogyatékosságügyi stratégia (2010–2020)

 Ez a stratégia megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósítása iránt31. 
Az Európai Bizottság 2010-ben mutatta be európai fogyatékosságügyi stratégiáját, amely az 
egyenlő esélyű hozzáférésre, a fizikai és az infokommunikációs akadályok lebontására összpontosít. 
Céljai között szerepel a fogyatékossággal élő emberek jogegyenlőségének, aktív társadalmi 
részvételének erősítése.

E stratégia jelentősége, hogy több mint 80 millió ember, az Európai Unió lakosságának közel 
16%-a fogyatékkal él, beleértve a mentális problémákkal élőket, köztük az autizmussal élő 
embereket. 

30  Forrás: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:248:0130:01:HU:HTMLhttp://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:248:0130:01:HU:HTML, a letöltés ideje 2011. 
december 17., 9.46.
31  Forrás: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:HU:DOC, a letöltés 
ideje 2011. december 17., 11.14.
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Munkanélküliségi rátájuk legalább kétszer olyan magas, mint a nem fogyatékkal   élő embereké; 
mivel a fogyatékkal élő személyek kiszolgáltatott társadalmi csoportot alkotnak, amelyen belül 
a szegénységi ráta 70%-kal magasabb az átlagnál; mivel a fogyatékossággal élő személyek 
foglalkoztatottsági aránya csupán mintegy 45%-os.

A minőségi munkahelyek anyagi függetlenséget biztosítanak és elősegítik a személyes 
kibontakozást; míg a munkanélküliség fokozza a szegénység és a társadalmi kirekesztődés 
veszélyét. Mivel a lakosság legalább negyede szenved élete során mentális problémáktól, és 
ez 10%-uknál krónikus mentális problémákat okozhat, aktív és célzott politikákra van szükség e 
tartós helyzet orvoslására. A szegénység fokozott kockázata abból adódik, hogy a fogyatékkal élő 
emberek gyakran korlátozottan férnek hozzá nemcsak a foglalkoztatáshoz és a képzéshez, hanem 
az egészségügyi ellátáshoz és a megfelelő kezeléshez is.

A válság a leginkább peremre szorult társadalmi csoportokat sújtja a legjobban. A fogyatékkal 
élő emberek az egyik olyan csoport, amelyet az európai pénzügyi válság hatása a leginkább 
érint. 

További probléma, hogy a 75 évesnél idősebb emberek több mint egyharmadát sújtja olyan 
fogyatékosság, amely valamilyen mértékben korlátozza őket, 20 %-uk életvitelét pedig jelentős 
mértékben. Ráadásul ez az arány az EU lakosságának idősödésével várhatóan növekszik majd. 

Az EU és tagállamai széles körű felhatalmazással rendelkeznek, hogy javítsák a fogyatékossággal 
élő személyek szociális és gazdasági helyzetét. Ez a stratégia keretet biztosít a fogyatékos férfiak, 
nők és gyermekek eltérő helyzetének megoldására irányuló európai szintű fellépésnek és nemzeti 
intézkedéseknek is.

Az Európa 2020 stratégia intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló céljainak 
teljesüléséhez a fogyatékos személyek teljes körű gazdasági és társadalmi részvétele alapvetően 
fontos. A mindenkit magában foglaló társadalom építése piaci lehetőségeket is maga után von, és 
ösztönzi az innovációt. Üzleti szempontból is fontos, hogy mindenki hozzáférjen szolgáltatásokhoz 
és a termékekhez, hiszen az egyre növekvő számú idősödő fogyasztó jelentette kereslet egyre 
nagyobb.

E stratégia az akadályok megszüntetésére összpontosít. A bizottság nyolc fő fellépési területet 
jelölt ki, ezek a következők: akadálymentesítés, részvétel, egyenlőség, foglalkoztatás, oktatás és 
képzés, szociális védelem, egészség és külső fellépés.

A dokumentum főbb kiemelt céljai: a hozzáférhetőség, illetve a minél teljesebb körű társadalmi 
és családi részvétel, a foglalkoztatás, az oktatás és a képzés erősítése, a fogyatékos emberek 
elfogadásával kapcsolatos tudatosság szintjének növelése, a közbeszerzések nagyobb fokú 
kihasználása a fogyatékos emberek foglalkoztatásában, illetve az akadálymentesítés felgyorsítása.

Kósa Ádám32 – az Európai Parlament Fogyatékosságügyi Munkacsoportjának elnöke – szerint fontos 
üzenetértéke van, hogy a bizottság tervbe vette európai szintű akadálymentesítési intézkedéscsomag 
kezdeményezését, s azt 2012-ben bemutathatják. „Nemcsak a középületeket, hanem a munkahelyeket 
és egyes szolgáltatásokat és termékeket is lehetőség szerint »akadálymentesíteni« kell, mert az idősödő 
Európában a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatása és a szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
központi kihívás lesz”. Magyarország számos, a fogyatékos emberek mindennapjait érintő területen 
előbbre jár európai partnereinél. Az Országgyűlés egy éve egyhangúlag fogadta el Európa egyik 
legkorszerűbb jelnyelvi és kommunikációs törvényét és több, modellértékű kezdeményezés is van e téren. 
Több területen azonban évek óta komoly az elmaradás és a hiányosság Magyarországon is, beleértve 

32  Forrás: http://kosaadam.hu, a letöltés ideje 2011. december 13., 9.23.
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az uniós források eddigi tervezését és azok megfelelő célú és módú felhasználását is. Ez az elmaradás 
és mulasztás a pénzügyi-gazdasági válság miatt még kritikusabbá válhat. „Meg kell vizsgálni, hogyan 
állíthatók az európai források a gazdasági növekedés beindítása mellett a fogyatékossággal élő 
emberek foglalkoztatásának elősegítésére. Ez összeurópai érdek” – hangsúlyozta Kósa Ádám.

A stratégiában megfogalmazottak megvalósításhoz források is szükségesek, és Kósa Ádám 
szerint a fogyatékossággal élő emberek jelenleg messze nem arányosan részesülnek a forrásokból, 
pl. a Szociális Alap kifizetéseiből. „Elfogadhatatlan, hogy 2000 és 2006 között csupán 4% volt a 
fogyatékossággal élő emberek aránya az Európai Szociális Alapból finanszírozott projektekben, 
sőt ez az arány a jelenlegi ciklusban (2006–2013) további egy százalékkal csökkent”33 – hívta 
fel a figyelmet, hozzátéve, hogy Európa idősödő társadalmában nem egyszerűen befektetés 
a munkahelyek akadálymentesítése, hanem nélkülözhetetlen feltétele is a fenntartható 
társadalomnak.

Az Európai fogyatékosságügyi stratégia 2010–2020 megújított elkötelezettség az akadálymentes 
Európa megvalósítása iránt, s tervezésekor csak és kizárólag környezeti akadálymentesítésről 
szól, a támogatóeszközökkel mindössze egy szabályozási pontban foglakozik, ott is mindössze a 
repülőgépekre felvihető támogatóeszközök vonatkozásában tervez további intézkedéseket.

Fontos területe a fogyatékosságügyi stratégiának – és ez akár jobban ráirányíthatja a figyelmet 
a mozgáskorlátozott személyek támogatóeszközeivel kapcsolatos problémakörre is – a több mint 100 
millió – tehát minden legalább negyedik embert – érintő reumatológiai és mozgásszervi betegségek 
társadalomra és gazdaságra gyakorolt hatásának vizsgálata. A mozgásszervi betegségek okozta 
terhek az unió minden állama elé kihívást állítanak, hogy állampolgáraik munkaképességét 
megtartsák, és a fogyatékosság kialakulását megelőzzék. Az akcióprogram első lépésként a 
szemléletváltásra hívja fel a figyelmet, míg hosszú távon a megelőzésre, a kezelésre és a betegek 
munkába való visszaintegrálására helyezi a hangsúlyt.34

1.2.4. Hazai jogszabályaink35

35   Alapjogok, esélyegyenlőség: 
Az 1949. évi XX. törvény 70/B. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a mindenkit, így a 

fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyeket is megillető alapvető jogok között 
rögzíti:

a munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jogot,  y
valamint, hogy
egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlő  y
bérhez van joga.

Az alaptörvény mindenkire vonatkozik, így a fogyatékos és a megváltozott munkaképességű 
munkavállalókra is vonatkozó rendelkezései az alábbiak:

Mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához,  y
valamint a vállalkozáshoz.

33  Forrás: http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=164756, a letöltés ideje 2011. december 13., 9.25.
34  Forrás: http://www.kozelkep.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=668&Itemid=79, a 
letöltés ideje 2011. december 11., 9.39. 
35  A területet szabályozó végrehajtási rendelkezéseket a további fejezetek részletezik. 
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Képességeinek és lehetőségeinek megfelelő munkával mindenki köteles  y
hozzájárulni a közösség gyarapodásához.
Magyarország törekszik megteremteni annak feltételeit, hogy minden  y
munkaképes ember, aki dolgozni akar, dolgozhasson. 
Minden munkavállalónak joga van az egészségét, a biztonságát és a méltóságát  y
tiszteletben tartó munkafeltételekhez.
Minden munkavállalónak joga van a napi és a heti pihenőidőhöz, valamint az  y
éves fizetett szabadsághoz.
Magyarország külön intézkedésekkel biztosítja a fiatalok és a szülők munkahelyi  y
védelmét.
Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot  y
nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibán 
kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár 
törvényben meghatározott támogatásra jogosult. 
Mindenkinek joga van a testi és a lelki egészséghez. Magyarország ezt ... a  y
munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás 
és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének 
biztosításával segíti elő.

A polgári törvénykönyv, a PTK az állampolgárok valamint az állami, az önkormányzati, a 
gazdasági és a társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és egyes személyi 
viszonyait szabályozza. 

A fogyatékos és a megváltozott munkaképességű emberek mindennapi problémáinak 
megoldása több fejezet szabályainak alkalmazását teheti szükségessé:

 jogképesség, cselekvőképesség, képviselet, y
 szerződések (ha a foglalkoztatás nem munkaviszonyban történik).  y

Az esélyegyenlőségi törvény rögzíti a legfontosabb fogalmakat, az egyenlő bánásmód 
konkrét követelményeit az egyes szakterületeken – a foglalkoztatás, a szociális biztonság és az 
egészségügy, a lakhatás, az oktatás, a képzés, az áruk forgalma és a szolgáltatások igénybevétele 
terén –, és a követelmények megsértése esetén igénybe vehető jogi utat. 
E szabályok segítségével ismerhető fel, hogy megsértették-e az egyén(ek) egyenlő bánásmódhoz 
való jogát és ha igen, akkor melyik hatósághoz lehet a jogsérelem megszüntetése érdekében 
fordulni.

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 
tűzte ki a fogyatékos személyek jogainak, a jogok érvényesítési eszközeinek meghatározását, a 
fogyatékos személyek komplex rehabilitációjának szabályozását, és mindezek eredményeként 
a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, önálló életvitelének és a társadalmi életben való 
aktív részvételének biztosítását.

A célok megvalósítására rögzíti a jogszabály: 
 a fogyatékos személyeket megillető jogokat a következők vonatkozásában  »

környezet és kommunikáció (tárgyi és kommunikációs akadálymentesítés,  y
személyi segítés),
a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés, y
közlekedés,  y
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támogatószolgálat, támogatóeszköz, y
 az esélyegyenlőség célterületeit: egészségügy, oktatás, képzés, foglalkoztatás,  y
lakóhely, kultúra, sport,

a rehabilitációhoz, rehabilitációs ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való jogot, – aminek  »
biztosítására a kormány létrehozta A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 
Közalapítványt –, a fogyatékossági támogatás alapvető szabályait, az Országos 
Fogyatékosügyi Tanácsra vonatkozó szabályokat, az Országos fogyatékosügyi 
programra vonatkozó keretszabályokat. 

 A nemzeti szabályozásokkal kapcsolatos Európai Bíróság esetjoga szerint az előnyben 
részesítés akkor nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha az érintettek egyéni kvalitását 
is figyelembe veszi, és nem biztosít feltétlen előnyt. Ennek megfelelően e törvény szerint nem 
jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését az a rendelkezés, amely kifejezetten 
megjelölt társadalmi csoport tárgyilagos értékelésén alapuló esélyegyenlőtlenségének 
felszámolására irányul, ha az jogszabályon, illetve kollektív szerződésen alapul, és határozott időre, 
vagy határozott feltétel bekövetkeztéig szól. E rendelkezések nem sérthetnek alapvető jogot, nem 
biztosíthatnak feltétlen előnyt, és nem zárhatják ki az egyéni szempontok mérlegelését.

 A munkahelyi esélyegyenlőség megvalósulását az állam intézkedéseivel, támogatásokkal, 
szolgáltatásokkal ösztönzi, és ebben az esetben a munkáltatók nem mentesülhetnek e 
kötelezettségeik alól. 
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2. Az életvitelt támogató eszközök (támogató- és sporteszközök) jelentősége, 
használata az egyén autonómiájának relációjában – a köznapi életfeltételek emberi 
jogi, alkotmányjogi, állampolgári jogi szempontból vizsgálva, e jogok gyakorlásának 
feltételeiként

„Mint mozgássérültek mindig másodrangú állampolgárok vagyunk, bármely országban is 
élünk. Nincs olyan lehetőségünk a művelődésre, a tanulásra, a munkára, a politikai, kulturális 
vagy gazdasági életben való részvételre, mint az ország többi lakójának. Nincs részünk 
abban az önállóságban, amelyben egészséges barátaink, hozzátartozóink, szomszédaink 
oly magától értetődően élnek.
Másodrangúságunk okai: az akadálymentesség, megfelelő segédeszközök, a személyi segítés 
és a lakás-átalakítás lehetőségének hiánya; ahol ezek nincsenek meg, ott az egyén állandó 
függőségben él. Sokan közülünk eleve tétlenségre ítélve élnek, »elraktározva« különböző 
intézményekben, otthonokban elkülönítve, még annak a lehetőségétől is megfosztva, 
hogy részt vegyenek a társadalmi életben. Gyermekkorunktól abban nevelkedtünk, hogy 
»betegségünk « szerencsétlenség családunknak, környezetünknek, hogy életünknek nincs 
értelme. Sajnos sokan ezt el is hiszik.”36

2.1. Az önálló életvitel

Az önálló életvitel a fogyatékos személy joga az önrendelkezéshez. A köznapi életben ezt gyakran 
keverik az önellátás fogalmával, ami ugyan minden további nélkül lehet a rehabilitáció célja, 
eredménye, de ami semmiképpen sem lehet azonos az önálló életvitellel. Olyannyira nem azonos 
fogalmakról van szó, hogy a kettő időnként majdhogynem ellentéte is lehet egymásnak. 

Az önálló életvitel fogalma az önrendelkezési jog mellett életfilozófiát, ideológiát, 
szemléletmódot is jelent, illetve az individuum primátusát jelenti, a saját élet feletti 
kontroll lehetőségét, ami minimálissá teszi az ember másoktól való függését. Az 
önálló életvitel lehetőség az egyenértékű élethez, a saját élet feletti kontrollhoz.  
Az önálló életvitel azt jelenti, hogy a fogyatékos ember ugyanúgy, mint a társadalom többi felnőtt tagja, 
a saját kezébe veszi – vissza − életének irányítását azáltal, hogy felelősséget vállalva önmaga dönt – 
dönthet – sorsáról, hangsúlyozva, hogy mindenekelőtt az egyén az, aki felelős saját sorsáért, tőle 
függ, hogy mennyire kiszolgáltatott, milyen mértékben dönt(het)enek helyette mások. 
Az önálló életvitel szembefordul a függőséggel, a kiszolgáltatottsággal, a betegszerepbe 
való kényszerítéssel, az elkülönítéssel. Szembefordul a függő helyzettel, a fogyatékos személyt 
tárgyként kezelő passzív állapottal, azzal a másodrendű állampolgári pozícióval, amely szerint más 
dolga nincs, mint hogy elfogadja a függőségi viszonyt, a gondoskodást, azt, hogy életéről mindig 
mások döntenek.

Az önálló életvitelről nem lehet úgy szólni, hogy ne említsük az önálló életvitel mozgalmat, azt 
a mozgalmat, amely a hatvanas években indult a fogyatékos emberek körében személyi jogaik 
kiszélesedését, a közösségi életben való részvételüket célzó kezdeményezésként.

A kaliforniai Berkeley Egyetemről indult a mozgalom, ahol egy súlyosan mozgássérült, 
légzésbénult diák, Ed Roberts – ma már campus viseli a nevét – kifogásolta saját elkülönített 
helyzetét és a magához hasonló helyzetű diáktársai elkülönített helyzetét. Önsegítő csoport 
keretein belül harcot indított  szegregált gondozotti helyzetük ellen, megfelelő önálló 

36  A fogyatékossággal élő emberek európai konferenciájának üzenete (1991. május 25.)
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otthont követelt − más diáktársaikhoz hasonlóan − a maguk számára is. Kezdeményezésük 
megértésre és segítőkre talált diáktársaik körében, így sikerült megszervezniük önálló, független 
életüket. Hozzájuk csatlakozva segítőláncot szerveztek, irodát hoztak létre, információkkal 
szolgáltak, később szolgáltatásaikat bővítették kerekesszék-javítással, utazási szolgáltatásokkal, 
támogatóeszköz-beszerzéssel és különféle javaslatokkal segítették sorstársaikat az önálló életvitel 
megvalósításában. A kezdeményezés mozgalommá vált, és közel tíz év alatt  az egész Egyesült 
Államokat behálózta az önálló életvitel mozgalom. A mozgalom által létrehozott önállóéletvitel-
központok (Centers of Independent Living, CIL) kezdetben főleg állami támogatással működtek, 
majd a rendszer a nyolcvanas évekre a magánszférából származó támogatások irányába tolódott 
el. Az önállóéletvitel-központok megalakulását a Fogyatékosságügyi Világintézet (World Institute 
on Disability, WID) létrejötte követte. 

A WID olyan testület, amely a fogyatékos emberek nézőpontjából foglalkozik a főbb közigazgatási 
kérdésekkel, de kutatóközpontként és segélyforrásokat biztosító szervezetként is működik. 
Tevékenysége jelentősen hatott arra, hogy az alapvető emberi jogok érvényesüljenek, és a fogyatékos 
emberek szükségleteit kielégítsék. A mozgalom átkerült Európába, és annak nyugati felében 
kezdte el térhódítását. Egyáltalán nem meglepő módon különösen szép eredményeket értek el 
Svédországban, Finnországban, Hollandiában, Németországban, Olaszországban és Norvégiában. 
Igazi áttörést és teljes európai visszhangot először 1981-ben értek el. Ekkor a fogyatékossággal élő 
emberek – ENSZ által meghirdetett – nemzetközi évében alakították meg a fogyatékos emberek 
saját érdekvédelmi szervezeteiket egész Európában, nyugaton és keleten egyaránt, először 
hallatták hangjukat, beszéltek szükségleteikről, igényeikről saját maguk. 1981-ben megkezdődött 
a társadalom tudatformálása, annak a szemléletnek az elterjesztése, hogy a fogyatékosság nem 
orvosi, hanem társadalmi kérdés. 1982-től kezdve alakultak Európa nyugati részén azok az állami 
illetve civil szervezetek, amelyek jogi és egyéb tanácsokkal segítették a fogyatékos emberek 
mindennapi életét. Ekkortól datálható a kisebb, a fogyatékossággal élő emberek igényeit jobban 
figyelembe vevő rehabilitációs központok létrehozása és működése is. Magyarországon kis 
fáziskéséssel, de viszonylag rövid idő alatt ismertté vált az önálló életvitel mozgalom, és annak 
evidenciáival kezdett átitatódni a közgondolkodás, a közbeszéd és ennek hatására megindult – 
és még ma is tart – folyamatos beépülése a jogrendszerbe. Nem véletlen, hogy így történt, hisz 
Magyarországon a politikai és a társadalmi változások következtében a rendszerváltással 1989-
90-ben kialakult egy olyan, pezsgő, változtatni, tenni akaró befogadó közeg, amely segítette az új 
eszméket, a régi mentalitással szakító új szemléletű kezdeményezéseket. Az utat persze – minden 
tiszteletet megérdemlő –, elszánt, karizmatikus „mozgalmárok” törték, akik hiteles személyisége, 
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bátorsága és küzdelme hozta meg a mai eredményeket. Azokat az eredményeket, amelyek a 
civil szféra, a szakmai szervezetek közvetítésével bekerültek a szakpolitikákba, a különböző szintű 
jogszabályainkba. Mára már az önálló életvitel eszmeiségének elkötelezettjei megtalálhatóak 
a döntéshozók és a szakpolitikusok sorai között is, és létrejöttek a megvalósítást segítő állami 
szervezetek, közalapítványok is.

Az önálló életvitel mozgalom alapelvének tekinti, hogy még a legsúlyosabban fogyatékos 
ember is ellenőrzése alatt tarthatja életét, ő is lehet ebben az értelemben független. Ehhez a 
függetlenséghez természetesen támogatóeszközök, segítők és befogadó, nyitott társadalom 
szükséges. A fogyatékos embereknek nem a szegregáció, hanem az integráció az útjuk, a 
fogyatékos embereknek a legteljesebb mértékben integrálódniuk kell a társadalomba.

A fogyatékos emberek azok, akik tudják, mire van szüksége a fogyatékossággal élő embernek 
és szükségleteiket is a leghatékonyabban ők, s a fogyatékossággal élő emberek által irányított 
szervezet szolgáltatásai képesek kielégíteni. 

A független életvitel a záloga a növekvő öntudatnak, ami elvezet a társadalomban való teljes 
jogú részvételig. Mindehhez biztonságos gazdasági alapok kellenek, s azt a fogyatékossággal 
élő ember befogadó, integrált társadalmi környezetben képes is magának biztosítani. Ez 
magában foglalja az élelmet, a ruházkodást, az egészségügyi ellátást, a támogatóeszközöket, a 
személyisegítő-hálózatot, az oktatást, a foglalkoztatást, a kulturális és az épített környezetet, a 
tájékoztatást, a kommunikációt, a szexualitáshoz, a házasságkötéshez, a gyermekekhez, valamint 
a békéhez való jogot.

„Az Önálló Életvitel Mozgalom célkitűzései:
az antidiszkrimináció, y
a demedikalizáció, y
a dezinstitucionalizáció, y
az ellenőrzés a szervezeteik felett, y
a szolgáltatásaik önigazgatása, y
a sorstársi illetve egyenrangú (peer) tanácsadás, y
a hálózati munka, aminek során az Önálló Életvitel Mozgalom szervezeteinek az  y
alábbi elveket kell követni:

aktív tevékenység a fogyatékos emberek teljes jogú és egyenértékű  »
társadalmi részvételéért, függetlenül fogyatékosságának fajtájától, 
mértékétől, nemétől, korától, lakhelyétől, etnikai hovatartozásától, szexuális 
beállítottságától, vallásától;

a fogyatékos ember önálló életének mindenáron való megteremtése; »
az információkhoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára és  »

minden eszközzel,
az önálló életvitel támogatása tanácsokkal, képzési formákkal.” » 37

Az önálló életvitel tehát nemcsak hangzatos kinyilatkoztatás, idea, eszme, mozgalom, civil 
szervezésű intézményrendszer, hanem tudatos életforma is. Integráns, önrendelkezési joggal 
rendelkező része az emberi társadalomnak a fogyatékos ember, akinek a fogyatékossága csak 
annyit jelent, hogy különféle technikai eszközöket kell használnia sérült funkciói kompenzálására, 
és igénybe kell vennie olyan szolgáltatásokat, amelyek segítik őt céljai megvalósításában, 
amelyeknek többsége csak külső segítséggel valósítható meg.

37  Motiváció Alapítvány (2001): Tájékoztató füzet, 6.
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Az önálló élet igénye egyben szükségleteket vet fel, amelyek feltételei nélkül nem valósítható 
meg ez az életforma. Az önálló élethez szükséges feltételeket, illetve az azokat kielégítő 
szolgáltatásokat egyfajta szempont szerint külső és belső feltételekre csoportosíthatjuk. A belső 
feltételek – a független gondolkodásmód – alapvető jelentőségét nem kisebbítve most a külső 
feltételeket tekintjük át. 

Ebbe a csoportba sorolandó mindaz a „feltétel,” amit a fogyatékos személy közeli és távoli környezete 
biztosít. A „feltételek” magukban foglalják a szűkebb, a tágabb tárgyi környezetet, a rendelkezésre 
álló (támogató)eszközöket, a családi segítséget, az elérhető szolgáltatások körét.

A tágabb társadalmi szinten szerveződő, biztosítandó környezetbe tartozik a megfelelő 
egészségügyi ellátás, a szükséges rehabilitáció biztosítása, a megfelelő technikai, műszaki 
segítség, a megfelelő lakókörnyezet a szükségleteknek megfelelő kialakítással, a megfelelő 
anyagi fedezet a megélhetéshez, a megfelelő anyagi fedezet a külön kiadások kompenzálására, a 
mozgásszabadság minden formája, a megfelelő – lehetőleg integrált és nem szegregált – oktatás, 
a megfelelő képzés a legjobb lehetőségeket kínáló foglalkoztatáshoz, megfelelő munkalehetőség 
– lehetőleg integrált és nem szegregált –, személyi segítés, szükség esetén segítség.

A szűkebb környezetet mindenekelőtt a család, a hozzátartozók, a rokonok jelentik, valamint 
a barátok, az ismerősök, az osztálytársak, a munkatársak, pontosabban az általuk biztosított, az 
általuk igénybe vehető segítség.

2.1.1. Az önálló életvitelt segítő feltételek

Az előző fejezetben is a jogok oldaláról közelítettük meg az önálló életvitel kérdéskörét, amelynek 
alapelvei abból indulnak ki, hogy a fogyatékos embereknek is azonos jogokkal kell rendelkezniük 
mint a társadalom bármely tagjának, mivel ők is a társadalom szabad és egyenértékű tagjai. 

Ebből adódóan joguk van a WID 1985-ben kiadott munkafüzetében írtak szerint: a független, 
tevékeny, teljes emberi élethez, a függetlenséget segítő eszközökhöz, felszerelésekhez, 
az emberi méltóságot biztosító szolgáltatásokhoz, olyan jövedelemhez, vagy bérhez, ami 
elegendő a táplálkozáshoz, az öltözködéshez és egyéb alapvető szükségletek kielégítéséhez, a 
megközelíthető, integrált, használható, fenntartható otthonhoz, a testi és a mentális egészségről 
való gondoskodáshoz, a képzéshez és a munkához, előítélet és sztereotipizálás nélkül, a 
mozgásszabadsághoz és az elérhető közlekedéshez, a gyermekhez, az örökbefogadáshoz, a 
családhoz, a megfelelő, szabad közoktatásban való részvételhez, a szórakozáshoz és a pihenéshez, 
az üzleti életben és a közéletben való egyenlő részvételhez, a véleménynyilvánításhoz, a 
kommunikációhoz minden állampolgárral és szolgáltatóval, az akadálymentes környezethez, a 
törvényes képviselethez és a teljes körű jogi védelemhez, a jövővel, az életvitellel kapcsolatos 
önálló döntéshez, a törvényes választásban való részvételhez. 

2.1.1. a. A támogató szolgálat

A támogató szolgálat célját és feladatait részletesen rögzíti a szociális törvény:38 az alapvető 
szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás 
biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése), az általános egészségi 

38  1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 65./C § (3) bek.
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állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint 
a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása. Informálás, 
ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz 
való hozzájutás biztosítása, a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása, segítség a 
fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez, 
speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz. Egyes szociális alapszolgáltatási 
részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan, segítség a 
fogyatékossággal élő emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, 
a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges 
feltételek biztosítása, a fogyatékossággal élő személy munkavégzését, munkavállalását segítő 
szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése.

A támogató szolgálat feladata abból adódóan többirányú, hogy 
a fogyatékosság jellege milyen irányú tevékenységet igényel. 
Fontos alapelv, hogy a támogatószolgálatnak a településen élő, 
valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személy segítésére 
ki kell terjednie.
A szociális törvényhez kapcsolódó szakmai rendelet 1/2000. (I. 7.) 
SZCSM-rendelet39 meghatározza a tárgyi, a személyi és a szakmai 
követelményeket. A szociális törvényben felsorolt feladatok 

közül három megvalósítása minden támogatószolgálat esetében kötelező. Ezek a személyi segítő 
szolgálat, a szállító szolgálat és a tanácsadás, ezen túl további – a törvényben meghatározott – 
feladat választható, s azokkal a tevékenységi kör bővíthető, kiegészíthető. A fejezet bevezetőjében 
taglaltak szerinti értelemben Magyarországon nem működnek önálló életvitel-központok, 
így a támogatószolgálatra és ezen belül a személyi segítőkre hárulnak olyan feladatok, amiket 
az önállóéletvitel-központokon belül kellene megvalósítani (pl. a fogyatékkal élő emberek 
felkészítése az önálló életvitelre).
Jelenleg nincs más, mint a támogatószolgálat, mert ennek a finanszírozása oldható csak meg 
kellő biztonsággal és rendszerességgel, ezen a területen nem alakulhatott ki versenyhelyzet, itt 
nincs választási lehetőség. A fenntartó – önkormányzati, egyházi, nem profitcélú, vagy profitcélú 
– szervezetek háromévente meghirdetésre kerülő pályázatokon juthatnak finanszírozáshoz. A 
pályázati kiírás megfogalmazza ugyan deklaráció szintjén a fogyatékossággal élő emberek önálló 
életvitelét, az indokolt szükségleteihez nyújtandó segítséget, de a lehetetlent intézményesített 
formában, munkaidőben, szerény és kevés erőforrással kell(ene) megoldani. Ebből adódóan 
a szolgáltató az, aki domináns szerepben van, véges kapacitásai határozzák meg, hogy kit és 
milyen időtartamban tud felvállalni. A támogató szolgálatok megoszlása hazánk területén 
nagyon egyenetlen, és a jövőben sem várható ennek az aránya – a lefedettségnek a – kedvező 
változása. Ellenben a tervezettek szerint a támogató szolgálatok tevékenységének visszaszorulása, 
szolgáltatási palettájuk szűkülése, finanszírozásuk csökkentése prognosztizálható. Tovább 
nőhet ezen a területen a civil szféra forrásokat feltáró, mozgósító, pályázó tevékenysége és pl. a 
mozgáskorlátozott embereknél a korszerű technikai megoldásokat alkalmazó, személyre szabott 
– adott esetben a segítő személy közreműködését is helyettesítő –egyéni támogatóeszközök 
jelentősége.

39  Forrás: http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=46818.68279, a letöltés ideje 2012. 
január 11., 9.52.
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2.1.1.b. A személyi segítés

A személyi segítés kérdésének – mint az önálló életvitelt segítő feltételek egyikének – taglalása 
elé kívánkozik, hogy a fogyatékos emberek tudatába évszázadokon keresztül azt rögzítették, 
úgy szocializálták őket, hogy gondoskodásra, ellátásra szorulnak, velük jótékonykodnak, velük 
jót tesznek, ez a záloga az ő boldogságuknak, boldogulásuknak és ezért nekik még „hálával is 
kell illetniük a segítséget nyújtó kezeket”. Komoly függőségi viszonyt eredményez esetükben az, 
hogy mások segítségére van szükségük a nem fogyatékos emberek számára legtermészetesebb, 
alapvető életszükségleteik kielégítéséhez is. Ez az összetett függőségi viszony erős gátrendszerré 
épül, aminek csak egyik ága a fizikai függőség, a másik – talán még erősebb gát – a szellemi és 
az érzelmi függőség. A fogyatékos személynek olyan feladatok megoldásához is segítséget kell 
igénybe vennie, amikhez általában csecsemőként, kisgyermekként kapnak az emberek segítséget, 
s ebből adódóan környezetük gyermekként is kezeli a fogyatékossággal élő embereket. Mi több 
– elfogadva a helyzetét –, a fogyatékossággal élő ember is gyermekként érzi magát, gyermekként 
éli meg helyzetét. Ez a szemlélet is hozzájárul ahhoz, hogy a fogyatékos emberről gondoskodni 
kell, jótékonykodni kell vele, sajnálni és támogatni kell, meg kell mondani neki, mi a jó, mit tegyen 
és hogyan.

Ez a helyzet megfosztotta őket a tapasztalatszerzéstől, mondhatni a világról alkotott reális 
kép kialakításától, függetlenül attól, hogy családon vagy intézeten belül voltak elszeparálva a 
való világtól. Ebben a függő, kiszolgáltatott és egyenlőtlen kapcsolatban a fogyatékos emberek 
legtöbbjében nem alakulhatott ki az igény az önállósodásra, nem volt követendő példa előttük, 
nem juthattak az önálló életvitelhez szükséges, megfelelő tudás birtokába. Nem véletlen, hogy 
az önálló életvitel mozgalomban részt vevő emberek fellázadtak a gyermeki és a betegstátusz 
ellen, és meghatározták azokat a követeléseiket, amik teljesítése megteremti a feltételét annak, 
hogy felnőttként, egyenrangú állampolgárként fogadják el őket. Azért fontos tisztán látni, hogy 
egyértelműen meg tudjuk húzni azt a határt, ameddig és amilyen módon a személyi segítés során el 
lehet menni, és tudjuk, hol húzódik az a sokszor nagyon keskeny határ, amin átlépve az út visszavihet 
az elmúlt évszádokba. 

A személyi segítség fogalmát keresve többféle megközelítésből kiindulva tartalmukban 
egyező definíciókat találunk. Mindegyik azzal kezdődik, hogy a személyi segítés holisztikus 
ellátás. Ahhoz, hogy a személyi segítség fogalmába belelássunk, elengedhetetlen a holisztika 
jelentésének felidézése. A holisztika olyan szemléletmód, amely kísérletet tesz a jelenségek 
eredendő komplexitásának megértésére. Magva az az elképzelés, hogy az egész nem azonos a 
részek összegével, hanem új minőség, továbbá, hogy a részek csak az egészhez való viszonyukban 
nyernek értelmet. Az orvostudományban ismert holizmus kifejezés (a görög holos szóból) a 
teljesség figyelembevételét jelenti. A holisztikus szemléletű gyógyítás az embert egésznek tekinti, 
feltételezi testének, szellemének és érzelmeinek egységét. A holisztikus szemlélettel gyógyító 
szakember nemcsak a betegséget, a megbetegedett szervet vagy testrészt, hanem a beteget 
gyógyítja, egészségét kívánja helyreállítani, fenntartani. 

A személyi segítés holisztikus ellátás, ami segíti az egyén testi, lelki, szellemi fejlődését, ellátja a személy 
körüli teendőket, ötvözve a házi segítség és az otthoni szakápolás elemeit, de ennél több, mivel 
a művelődési, a sportolási, a szórakozási igények kielégítésében is segít. A személyi segítés olyan 
szolgáltatás, amely a fogyatékossággal élő ember számára biztosítja mindazt az életviteli szabadságot, 
amely általánosan elfogadott a társadalom nem fogyatékos tagjai számára. Lehetőség a fejlődés, a 
rehabilitáció különböző szintjeire való eljutáshoz, az önálló életvitel megvalósulásához, lehetőség 
ahhoz, hogy az egyén saját életének aktív irányítását a saját kezébe vehesse. Elvéből adódóan az 
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önrendelkezés egyenlő szerződő felek megállapodása, ami részletezi a segítés módját, tartamát, 
mélységét. Kétoldalú folyamat, az egyik oldalon a fogyatékos személynek kell vállalnia a betanulás 
folyamatát, a másik oldalon pedig a személyi segítés, a speciálisan felkészített személyek által, 
a fogyatékossággal élő személyeknek közvetlenül kínált segítés. Differenciált, egyénre szabott, 
komplex tevékenység, hisz tekintettel van a személy fogyatékosságának jellegére, súlyosságára, 
a fogyatékos személy körülményeire, és mindvégig tiszteletben tartja az egyén önrendelkezési 
jogát, annak a határát sohasem lépi át. A segítőnek ismernie kell, el kell fogadnia és tiszteletben 
kell tartania a fogyatékkal élő egyén önállósodási törekvését, és támogatásával kell segítenie 
annak megvalósulását. Tisztában kell lennie azzal is, hogy az egyén számára az önállóság csak 
akkor érhető el, ha függetlenedni tud fogyatékosságának fajtájától és súlyosságától, és ez az a 
fő feladat, amire a segítség vonatkozik. A segítőnek tudomásul kell vennie, hogy a fogyatékkal 
élő embernek kellő akarata és ismerete van saját élete megfelelő irányításához, és életéhez kellő 
döntési képességgel bír.

A személyi segítés már nemcsak civil szervezetek önkéntesei által kínálható szolgáltatás, 
hanem a szociális törvényben40 rögzített alapellátások egyike. Az ellátás intézményrendszerének 
kiépültségére – jelenlegi színvonalára és jövőbeni kilátásaira, finanszírozásával kapcsolatos 
lehetőségeire – napjainkban modellt építeni nem lehet. Azért nem, mert az önálló életvitel elvei 
alapján működő személyi segítség egyértelmű helyzetet teremt, vagyis a fogyatékossággal élő 
ember szolgáltatást vesz igénybe, s ehhez – jövedelmi viszonyai függvényében – anyagilag is 
hozzájárul. Ez a biztosítéka az egyenrangú partneri viszonynak és a megfelelő minőségnek. Ennek 
úgy kell működnie, hogy a fogyatékkal élő ember meghatározza az általa igényelt szolgáltatásokat, 
majd a szolgálat mellérendeli az igény kielégítésének feltételeit. Ezt követi az írásos megállapodás, 
ami magában foglalja a felvállalt tevékenységeket, az időtartamokat és a térítést. A szerződés 
létrejötte egyértelmű viszonyokat teremt, mindkét fél tudja a jogait és a kötelezettségeit. A 
fogyatékossággal élő ember szempontjából ez a helyzet valóban messzemenően hozzájárul 
ahhoz, hogy önálló életet élhessen, hiszen saját igényeinek megfelelő szolgáltatásokat kap, 
nincs kitéve annak, hogy a segítség szívességi legyen, így elkerülhető a kiszolgáltatott, esetleg 
megalázó helyzetek sora, valamint az, hogy a segítő idejétől, kedvétől függően szívességi alapú 
legyen, vagy ne legyen elérhető a szükséges szolgáltatás a fogyatékos ember számára. Az önálló 
életvitel elvei szerint az ilyen jogviszonyban akár a munkáltató (és a munkavállaló) szerepébe is 
kerülhet a fogyatékos személy (és a személyi segítő). Hazai gyakorlatunkba ez még így nem épült 
be, és napjainkban a jelek inkább arra mutatnak, hogy a személyi segítő tevékenység inkább az 
intézményesedés irányába mozdult el, azt pedig az önálló életvitel mozgalom elutasítja. 
A személyi segítő szolgálat feladata az önrendelkezés jogának, a független élet elveinek 
tiszteletben tartása mellett – a fogyatékos ember autonómiájának fenntartásával – a fogyatékos 
ember függetlenné, önállóvá válásának elősegítése, vagyis a társadalmi életben való részvételének 
előmozdítása. Az önálló életvitel elvein alapuló szolgáltatás elsődleges feladata, hogy a fogyatékos 
személy olyan támogatásokban részesülhessen, amik hozzásegítik a fogyatékosságból eredő 
hátrányok csökkentéséhez, kiegyenlítéséhez, alapvető jogainak biztosításához, az esélyegyenlőség 
megteremtéséhez. Az önálló életvitel megvalósításának folyamata: az önrendelkezés, az 
önmegvalósítás, az egyéni elhatározáshoz szükséges ideális feltételek megteremtése, a lehetőségek 
feltérképezése, a feltételek összehasonlítása, a célokat segítő lehetőségek igénybevétele, a vállalt 
feladatok elvégzése, az akadályozó tényezők csökkentése.

A legelső feladatok a fogyatékosság tényének és mértékének orvosi megállapítása után: a 
fogyatékos személy meglévő illetve fejleszthető képességeinek megfelelő, személyre szóló 

40  1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 65./C §.
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rehabilitációs program megtervezése, és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások megszervezése. 
A területi segítő szolgálat legfontosabb feladata, hogy a fogyatékos személy számára a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosítsa. Feladata a szocializációt elősegítő támogatás, a 
fogyatékossággal összefüggő családgondozás, az önálló életvitelt segítő tréningek szervezése, az 
önálló életvitelre már alkalmas személyeknek szükséges személyi szolgáltatások megtervezése, 
megszervezése, a már önállóan élő személyek sorsának nyomon követése, illetve a régión belüli 
helyi, lakóközösségre alapozott rehabilitációs modellnek mint szolgáltatásnak a fogyatékos 
személyekhez történő eljuttatása. Az ellátók fő célja kell hogy legyen a kliensek számára olyan 
szolgáltatás létrehozása, ami – a megfelelő információk birtokában – valódi döntéshelyzetbe 
hozhatja az igénybevevőt.

A rehabilitációval kapcsolatos célok: A rehabilitáció során törekedni kell arra, hogy a 
fogyatékos ember képessé váljon, illetve megőrizze képességét az alapvető fiziológiai és egyéb 
létszükségleteinek önálló, vagy segítséggel történő ellátására. Emberi kapcsolatok létesítésére 
és azok fenntartására, családi, rokoni, közösségi kapcsolatrendszer szintjén egyaránt, önálló 
értékteremtésre, önbecsülésének és társadalmi megbecsülésének ápolására és az előbbre 
jutásra minden területen. Saját épüléséhez az oktatás, a szakképzés, a sport, a kultúra, a rekreáció 
lehetőségeinek felhasználására, szabad akarata és állampolgári jogai alapján való részvételre a 
közéletben.

A személyi segítő szolgáltatás nem a fogyatékkal élő ember helyett elvégzett tevékenységet 
jelenti.

A személyi segítés színterei a mozgássérült emberek estében: a helyzetváltoztatás, a személy körüli 
teendők, higiénés feladatok, gyógyszerelés stb., rehabilitációs feladatok, segítség a fogyatékos 
személyek számára a társadalmi beilleszkedésbe, munkahelyen, közéletben. Közreműködés annak 
érdekében, hogy a fogyatékossággal élő ember igénybe vehesse a számára szükséges szociális 
és egészségügyi ellátásokat. Közbenjárás az illetékes hatóságnál – ügyintézésekben, a lakáson 
kívüli közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben. A vészhelyzetek felismerése és törekvés azok 
elhárítására, segítség az életvitelét hátrányosan befolyásoló életkörülmények megszüntetésére 
irányuló törekvéseiben.

E feladatok megoldásába a fogyatékkal élő embernek a lehetőségeihez mérten aktívan 
be kell kapcsolódnia, abban részt kell vennie. A személyi segítés filozófiájához tartozik, hogy – 
amikor csak lehet – ne valaki helyet oldja meg a segítő a feladatokat, hanem olyan feltételeket 
teremtsen, amelyek között a fogyatékos személy aktívan élheti a saját életét. Erre példa lehet, 
hogy ügyintézéskor vagy vásárláskor ne helyette járjanak el a hatóságoknál vagy bevásárolni az 
üzletben, hanem lehetővé kell tenni, hogy a fogyatékos ember eljuthasson a hatóság irodájába 
és a boltokba.

Hazánkban jelenleg a szociális alapellátás keretei között megvalósuló személyi segítés 
deklarált elveiben közel áll ugyan az önálló életvitel alapelveiben írtakhoz, de intézményesülő 
formáiban a megvalósítás nem ebbe az irányba halad. A támogató szolgálatok finanszírozásáról 
és kapacitásszűkítésükről szóló tervek alapján jó ha elérhető lesz a házi segítség formájában. Ezzel 
együtt pedig még inkább előtérbe kerül az egyéni támogatóeszközök jelentősége, amikkel adott 
esetben – ha nem is társadalmi mértekben, de – megcélozható és el is érhető az önálló életvitel egy-
két szegmense. Mindenekelőtt a munkahelyre való eljutás, a munkavégzés feltételeinek biztosítása, 
ami munkabért, jövedelmet jelent, és így már fogyasztóként – terméket és szolgáltatást vásárló 
személyként – jelenik meg a mozgássérült ember, különösen akkor, ha a jövedelme több, mint ami 
a létfenntartáshoz szükséges.
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Akinek volt vagy van kutyája, az megérti, hogy a személyes 
segítés körében említem meg az ember örök, hűséges, négylábú 
társát, a kutyát is. A köztudatban leginkább a vakvezető kutya 
ismert, pedig a mozgássérült embereknek is lehet a kutya a 
segítőjük. Segíthet ajtónyitásban, tárgyakat vihet, leesett 
tárgyakat odaadhat, akár a támaszkodásban is segíthet, 
villanykapcsolót is kezelhet és a kerekesszéket is húzhatja. Baj 
esetén segítséget hívhat, és puszta jelenléte, a vele való törődés 

is jó hatással van az emberre. Ma már a jogi státusuk is rendezett41 az efféle kutyáknak, és a 
köztudatba is egyre inkább bekerülnek az önálló életvitelt segítő kutyák, a habilitációs kutyák, a 
mozgássérült embereket segítő kutyák, a rohamsegítő kutyák, a személyi segítő kutyák, a terápiás 
kutyák, a hangot jelző kutyák, és elismerést vált ki az a komoly kiképzési munka, amivel pótolhatatlan 
társakká válnak. 

 „Az akadályok nem törhetnek meg; minden újabb akadály az 
elszántságomat fokozza.” (Leonardo da Vinci ) 

 

2.1.1.c. Akadálymentes környezet

Az akadálymentes környezet fogalmát általában az építészettel, az épületekkel, azok külső 
megközelíthetőségével és belső átjárhatóságával hozzák kapcsolatba. Az akadálymentes 
környezet ennél jóval több, komplexebb jelentésű, magában foglalja az embert körülvevő teljes 
természetes és mesterséges anyagi világot, az összes létesítményével, eszközével, berendezéseivel, 
szerszámaival, járműfajtáival. A sort a végtelenségig lehetne folytatni. Akadálymentesítésről az 
akadályok ismeretében lehet beszélni. 

Az akadályok a hozzáférhetőség gátjai az ember és környezete viszonyában. A környezet előbb 
felsorolt elemei elérendő célokként jelennek meg az ember előtt. Célként és egyben akadályként, 
az ember testi képességei pedig eszközként és egyben akadályozó tényezőként is megjelennek. 
Az emberek testi képességei egyénenként eltérnek, bár nagyon széles skálán vannak – a 
magasugrás világcsúcsa 245 cm, van aki 214 kilót emel a feje fölé, van olyan mozgássérült ember, 
aki kerekesszékével duplaszaltózik –, de azért egy átlagos intervallumba besorolhatóak, átlag 
képezhető belőlük. Ennek az átlagnak épülnek épületeink, nekik készülnek eszközeink, holott 
életkoruk, egészségi állapotuk szakaszaiban, bizonyos élethelyzetekben ezek leküzdhetetlen 
akadályokká válva hozzáférhetetlenné teszik a környezetet. Hozzáférhetetlen ez az „átlagemberre” 
méretezett, „átlagemberre” épített, készített környezet azok számára is, akiknek valamilyen 
fogyatékosságuk miatt ez a környezet nem lehetőség, hanem akadály. 

A jogi szabályozás ennél egzaktabban fogalmaz: 
Akadálymentes: y  az az építmény, amely mindenki számára önállóan, 
biztonságosan és kényelmesen, korlátozás nélkül használható. 
Biztonságos használhatóság: y  biztonságosan használható az építmény vagy 
annak valamelyik része, ha a rendeltetésszerű használókat nem veszélyezteti 
állékonysági, tűzvédelmi, egészségvédelmi vagy más szempontból nem 
megfelelő építményrész, szerkezet, berendezés, építési anyag. 

41  27/2009. (XII. 3.) SZMM-rendelet a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának 
szabályairól.
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Részleges akadálymentesítés y : ha az építmény, az építményrész utólag 
akadálymentessé átalakítása kisebb területre, építményrészre terjed ki, mint az 
az építmény rendeltetése alapján elvárható, ideális volna, és/vagy az építmény 
egyes részletei nem felelnek meg az akadálymentesség követelményeként előírt 
méreteknek, szabályoknak, azonban az építményben lévő közszolgáltatások így 
is hozzáférhetők mindenki számára.42

2.1.1.c.a. A fizikai akadályok

A fizikai akadályok alkotják a környezeti akadályok első csoportját, amelyek lehetnek vertikális 
akadályok, ezek a szintkülönbségből adónak. Áthidalásuk leggyakoribb megoldása a lépcső, 
ami a mozgássérült emberek egy csoportjának leküzdhetetlen akadály, míg a bottal vagy a 
hónaljmankóval járók számára – a korláttal ellátott és 15 cm-nél nem magasabb lépcsőfok, kiépített 
pihenőkkel – még használható lehet, de a homlokfal nélküli, vagy a vízorros lépcsőkialakítás már 
veszélyes. A szintkülönbségek rámpával is áthidalhatóak. A rámpa lejtése 17,5 cm áthidalás esetén 
8%-os, efölött 5%-os kell legyen, kapaszkodóval, pihenővel. Az ún. rámpakar legfeljebb 50 cm 
magasságot hidalhat át. A küszöb is komoly akadály lehet, ha magasabb, mint 2 cm. A lift ajtaja 
előtt mintegy 150x150 cm a fordulókör helyigénye. A liftajtó legalább 95 cm széles legyen, és a 
kezelőeszközök magassága 85–110 cm. 

A mozgólépcső szintkülönbséget áthidaló eszköz, s egyben akadály is a mozgássérült emberek 
előtt, de segítséggel többségük képes használni. Vannak, akik kerekesszékkel a gördeszkapályák 
urai, ők a mozgólépcsőn is képesek kerekesszékkel akár önállóan is közlekedni. A mozgójárda a 
mozgássérült emberek többségének is jól használható, komfortosabb megoldás. 

A horizontális akadályok a vízszintes, az előre haladó mozgás akadályait jelentik. Ilyenek az 
ajtók, az ajtó előtti, mögötti terek. Az ajtó belső szélességének legalább 85 cm-nek kell lenni, 
magasságának pedig 190 cm-nek. Az ennél szélesebb, magasabb még jobb. Az ajtónak legalább 
90°-os nyitásszögűnek kell lennie, és előtte 150x150 cm-es helyet kell hagyni a fordulókörnek. 
Fontos a kilincs fajtája. Az ajtóra kapaszkodót is lehet szerelni, ami a nyitást, a zárást könnyítheti 
meg. A folyosók szabadon járható szélessége legalább 120 cm kell legyen, bár rövid szakaszon 
beszűkülhet, ám nem kevesebb, mint 85 cm-re. 

42  1. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelethez 1., 15., 82. pontok.
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2.1.1.c.b. Az infokommunikációs akadályok

Az infokommunikációs akadályok körébe tartozik mindaz, ami az emberek információhoz 
jutását segíti, az írott, a beszélt, a rajzolt, az audiovizuális eszközökön, számítógépen megjelenő, 
elérhető kommunikáció egyaránt. A látás- és a hallássérült, illetve az értelmi fogyatékossággal 
élő embereknél a fogyatékosságukból adódó hátrányukat, az abból adódó, a részvételt és a 
tevékenységet segítő környezeti feltételeket teremtik meg az infokommunikációs megoldások.

2.1.1.c.c. Az egyéni támogatóeszközök

Az egyéni támogatóeszközök kapcsán először arra a kérdésre kell válaszolnunk, hogy mi az 
ergonómia. Az ergonómia43 a munkafolyamatokkal, illetve azoknak az ember számára gazdaságos 
és a legkisebb erőkifejtést igénylő kialakításával foglalkozó tudomány, egyszerűen fogalmazva a 
dolgozó ember és a munkakörnyezet – a tárgyi környezet, a munkaszervezés feladatai valamint 
a pszichológiai és a szociális környezet – közötti kapcsolat tanulmányozása. Az ergonómia 
legfontosabb alapelve szerint a munkakörnyezetet úgy megtervezni, hogy megfeleljen a 
dolgozó igényeinek. Ideális esetben a munkakörnyezet elég rugalmas ahhoz, hogy mindenki 
egyéni igényeihez alkalmazkodni tudjon. Ha a munkakörnyezetet nem így tervezik meg, akkor a 
dolgozónak kell ahhoz alkalmazkodnia. Az emberi alkalmazkodóképesség sajátos tulajdonsága, 
hogy bármilyen szélsőséges munkakörülmények között képes elvégezni a feladatát. Ennek az 
alkalmazkodásnak azonban költségvonzata is van: az egészség és a jó közérzet csökken, ezáltal 
a feladatot nem teljesíti, illetve a munka minősége romlik. Az ergonómia célkitűzése egyrészt 
az ember által létrehozott termékek funkcionális hatékonyságának növelése, másrészt a humán 
értékek (pl. az egészség, a biztonság, az elégedettség) megőrzése, fejlesztése. Az ergonómia 
tulajdonképpen emberközpontúságot jelent. Ennek során a funkcionális használhatóságnál 
mindig figyelembe kell venni, hogy bármely ráfordítás ne haladja meg a még éppen elfogadható 
szintet. Az ember alkotta dolgokat az ergonómus a felhasználói jellegzetességeknek megfelelően 
alakítja ki. Ez mindenre vonatkozó generális alapelv, vonatkozik a tárgyakra, a létesítményekre ill. 
a környezetre, mindenre, amit a (dolgozó) emberek használnak. Az ergonómusok a funkcionális 
használhatóság érdekében, az antropometria44 lehetőségeit felhasználva tervezik meg a 
tárgyakat, a létesítményeket, a környezetet a kényelmes, biztonságos használatra. A tervezés során 
figyelembe veszik a környezetet használó emberek adatait, és ennek megfelelően alakítják ki a 
termékeket. Figyelembe veszik a testfelépítési vázlatokat, a felépítési és az alakbeli különbségeket, 
a testméreti arányokat, az ízületi mozgástartományokat, a helyszükségletet, az elérési zónákat, a 
látási zónákat. 

A mozgássérült emberek számára készült támogatótermékek, technológiák, eszközök, 
készülékek azok, amelyeket átalakítottak, vagy amelyeket speciálisan arra terveztek, hogy javítsák 
a fogyatékos személy funkcióképességét. 

43  Ez a szó a görög ergos szóból származik, ami munkát jelent, és a nomos szóból, ennek jelentése törvény.
44  Antropometria (görög) emberméréstan: az antropológia vizsgálóeszközei közül a testi jegyek 
fizikai mérésével az ember fizikai méreteivel foglalkozó tudományág. Az antropometria az emberi 
test antropológiáját különféle szempontok alapján vizsgáló és összehasonlító tudományág, amely a 
különbségek hatásait vizsgálva készít statisztikákat az átlag és az eloszlás szerint. 
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A következő fő csoportokba sorolhatóak
elektrooptikai készülékek, y
emelőberendezések, y
hangvezérelt rendszerek, y
ingerkeltő készülékek, y
kerekesszékek, y
protézisek, y
speciális hardverek és szoftverek, y
speciális vagy átalakított járművek, y
tartásszabályozók, y
távirányítású rendszerek. y

A mozgássérült emberek esetében a struktúrák károsodásából adódóan sérülnek azok a 
funkciók, amelyek hatnak a képességre és a teljesítményre. Az önálló életvitelt ezek a tényezők 
erősen befolyásolhatják, s e befolyásnak a megjelenési formái lehetnek: a fogás tartományának és 
erősségének csökkenése, a láb, a comb, a csípő mozgástartományának beszűkülése, megszűnése 
bénulása, a kéz, az alkar, a felkar mozgástartományának beszűkülése, az ujjak finommozgásának 
csökkenése, a túlmozgás, a törzs mozgástartományának beszűkülése valamint mozgáskoordinációs 
problémák. A mozgássérült emberek esetében ezeknek az akadályoknak a kompenzálásához van 
szükség olyan támogatóeszközökre, amelyek biztosíthatják az önálló életvitelt, csökkenthetik a 
külső segítség igénybevételét.

2.2. A mozgáskorlátozott emberek életében az életminőség  támogatóeszköz 
kérdése

„A mozgáskorlátozott emberek populációja igen széles skálát ölel fel, ezért nagyon nehéz 
egységes, minden szempontot kielégítő leírást adni jellemzőikről, foglalkoztatási lehetőségeiről, 
előnyeikről. A fogyatékosság súlyossága, fajtája, egyéni jellemzői miatt számos változata lehet a 
velük kapcsolatos csoportosításnak.

A szenzoros és motoros képességeik, a másodlagos károsodásaik, az aktuális mozgásképességük 
függvénye határolja be, hogy milyen szinten mennyire képesek a különféle tevékenységekre. A 
mozgáskorlátozott emberek egzakt és mindenkire érvényes csoportosítása lehetetlen.
A modern szakmai szemlélet a képességekre és azok fejleszthetőségére helyezi a hangsúlyt. A 
mozgássérültséget kiváltó rendellenességek szerinti csoportosítás bizonyos jellemzőket összefoglal, 
ami iránymutatást ad a segítésben, a tervezésben, a fejlesztésben. A mozgáskorlátozott emberek 
jellemzője, hogy mozgásában többségük gátolt, de ez nem befolyásolja szellemi képességeiket, 
kommunikációjukat, kapcsolatképességüket.”45 

 A fő probléma a feléjük irányuló társadalmi elvárások diszfunkciója, mert ez az, ami mozgássérült 
emberek hátrányos helyzetét leginkább okozhatja. A jól megválasztott támogatóeszközzel az 
elvárások a mozgáskorlátozott személy lehetőségeivel, képességeivel összhangba hozhatóak, 
és ekkor már nem alakul ki ellentmondás az elvárások és a képességek között s a mozgássérült 
ember megítélése, a róla alkotott kép reális lesz. 

A kirekesztettséget, a kiszolgáltatottságot, a függőséget, az emberi méltóság, az önbecsülés 

45  Zalabai Péterné – Vízvárdi András (2008): Az élő munkahely. Foglalkozási rehabilitációról 
munkaadóknak, Budapest, Motiváció Alapítvány. 
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hiányát jellemzően a környezeti feltételek hiánya váltja ki. Ugyanakkor a mozgásában korlátozott 
ember önbecsülését növeli a jól megválasztott, kellően egyénre szabott támogatóeszköz 
használata – a technika uralom alatt tartása –, önállóságának, képességeinek megmutatása, az így 
megoldható élethelyzetekben, a munkahelyen, a közintézményekben.

Az egészség érték. Ugyanakkor az egészség fogalmának meghatározásakor nagyon sokszínű 
definíciókkal találkozhatunk, ha a tudományágak különböző megközelítéseit nézzük, vagy ha 
visszatekintünk a történelmi időszakokra. Az egészség felfogható a testi, a lelki és a szociális jólét 
állapotaként, mint ahogyan a WHO 1946-ban rögzítette.46 Jelenthet azonban testi és mentális 
egyensúlyi állapotot is, amiben az egyén optimális kapacitása birtokában a leghatékonyabban 
képes megvalósítani azokat a társadalmi szerepeket, amiket környezete a munkahelyén, a 
családban elvár tőle. 

A legősibb egészségfelfogások fő jellemzője a holisztikus szemléletmód volt, ami a hangsúlyt 
az egyénen belüli, az emberek közötti és a környezettel kapcsolatos egyensúlyi állapotra helyezte. 
Erről szóltak – a mindmáig élő –, hindu, kínai, görög felfogások az egészségről. A holisztikus felfogás 
a természettudományok és az orvostudomány fejlődése következtében szétesett, és a figyelem 
az egészség biológiai, majd társadalmi relációjára irányult. A különféle egészségfelfogások ebben 
az időszakban aszerint differenciálódnak, hogy mekkora egymáshoz viszonyított súlyt adnak 
magyarázatukban a biológiai és a társadalmi tényezőknek. Korunk egészségfelfogásaiban viszont 
megfigyelhetőek az előző korok felfogásai, így a szakirodalmakban is egyre gyakrabban találkozunk 
a bio-pszicho-szociális egészség fogalmával. Az egészségfogalom tartalma rendkívül színes, 
gazdag, változó, sokrétű és heterogén, s ennek következtében az egészséggel kapcsolatosan 
mást és mást hangsúlyozó gondolkodásmódokkal találkozhatunk.

Az egészéghez kapcsolódik az életminőség47 fogalma. Ez általános megközelítésben: az egyén 
(vagy a népesség, a népességcsoport) jólétérzésének fokmérője, a különféle, számukra fontos 
„testi” és „lelki” aspektusok mentén. 

A tudományágak különféleképpen definiálják, közelítik meg az életminőség fogalmát. Az 
Egészségügyi Minisztérium egyik szakmai irányelve szerint: „az életminőség a beteg jólétének 
azon fizikai, szociális és emocionális aspektusai, amelyek az egyén számára fontosak, vagy 
relevánsak.” Az életminőség javítása a modern társadalmakban igen fontos cél, az életminőség-
kutatás több tudományterületnek is szerves része. Az életminőséget meghatározó, befolyásoló 
tényezők és hatásaik vizsgálatára különféle életminőség-modelleket alkotnak, újabb és 
újabb egészségmutatókat hoznak létre. E fogalmak teljesen kompatibilisek és nincs szükség 
újradefiniálására a fogyatékos, a mozgássérült emberek körében. 

2.2.1. A támogatóeszközök az önálló életvitel, az életminőség relációjában

A mozgáskorlátozottság fogalmainak közös jellemzője, hogy azt tekintik mozgásában korlátozott 
személynek, aki veleszületett vagy krónikus betegség, baleset következtében részben vagy 
teljesen elvesztette önálló mozgás-, hely-, vagy helyzetváltoztatási képességét, fogyatékossága 
látható, állapotától függően különféle támogatóeszközökre van szüksége.
A mozgássérült emberek önálló életvitelét elősegítő akadálymentes környezet – különösen a 
tárgyi akadálymentesítés – megteremtésében van talán hazánkban a legnagyobb előrelépés. 

46  WHO 1946.
47  Forrás: Egészségpolitikai fogalomtár, http://fogalomtar.eski.hu/index.
php/%C3%89letmin%C5%91s%C3%A9g_(Quality_of_life), a letöltés ideje 2011. december 14., 9.36.
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Ez nem jelenti azt, hogy teljes elégedettségnek lehetne hangot adni, hisz még számtalan 
mozgásában korlátozott embert akadályoz szabad mozgásában a nem megfelelően épített, a 
nem megfelelően akadálymentesített környezet. 

A megfelelő környezeti kialakítás megtapasztalható mind az épületek, mind a közlekedési 
eszközök és az útvonalak esetében is. Pozitívum még, hogy jellemzően nem Budapest centrikus a 
megvalósítás, hanem számos kiváló, követendő példa valósult meg az ország nagyvárosaiban és 
legkisebb településein is. Nagyon fontos eredményeket értünk el a szemléletváltoztatás területén 
is, így mára nem csak a fogyatékkal élő emberek számára vált ismertté az akadálymentes környezet 
fogalma, hanem megismerték mindazok a döntéshozók és szakemberek is, akik sokat tehetnek a 
megvalósítása érdekében. A szemlélet megváltozott a jogalkotásban is, amire különösen nagy hatást 
gyakorolt az Európai Unióhoz való csatlakozás. Az akadálymentes környezet megvalósításához 
jelentős léptékű EU-s források váltak elérhetővé a minisztériumok, az önkormányzatok forrásai 
mellett. Nyilvánvalóan a mindinkább akadálymentes környezet is hozzájárul ahhoz, hogy 
napjainkra a fogyatékkal élő, a mozgássérült emberek egyre inkább „láthatóvá válnak”. Ez azt 
mutatja, hogy a társadalom és a tárgyi környezet is felkészültebb az integrációra, mint korábban. 
Még számos tennivaló van a teljes akadálymentesítés terén, de környezetünk akadálymentesítése 
csupán az egyik – nem vitatható jelentőségű – relációja a mozgássérült ember környezetével 
való kapcsolatának, életminőségének.  Ugyanis elképzelhetetlen a természetes és a mesterséges, 
az épített környezetünk minden területének, részletének minden fogyatékos ember egyéni, 
személyes adottságaihoz történő teljes hozzáigazítása, teljes akadálymentesítése. Az egyéni 
támogatóeszköz az, ami az egyén személyes adottságainak, fogyatékosságának, állapotának 
megfelelően tudja az – adott szintig – akadálymentesített környezetben az önálló életvitel 
lehetőségét kinek-kinek biztosítani. Pontosabban az „univerzálisan” akadálymentesített környezet és 
a személyre szabottan kialakított – megfelelő minőségű, anyagú, technológiájú, egyéni adottságokat, 
funkciókat figyelembevevő – támogatóeszköz együtt képes a mozgássérült ember számára az önálló 
életvitel, a megfelelő életminőség feltételeit megteremteni. Az egyéni támogatóeszköz kompenzálja, 
kiegészíti az „egységesen” akadálymentesített környezet és a mozgássérült ember sérüléseiből, 
fogyatékosságaiból adódó különbségeket. 

Hogy mire képes a korszerű anyagokból, századunk „űrtechnológiájával” elkészített, személyre 
szabott támogatóeszköz, és az milyen elképzelhetetlen lehetőségeket teremt az egyén számara, 
azt jól példázzák a mozgássérült emberek akadályokkal teli környezetben elért teljesítményei. 
Példaként említhető a 400 méteres síkfutásban világbajnoksági kvalifikációs szintet, olimpiai A 
szintet két lábprotézissel megfutó Oscar Pistorius, vagy a hegymászó Erőss Zsolt, aki a számára 
készített speciális hegymászó lábprotézissel ért fel az egyáltalán nem akadálymentesített 8516 
méteres magasságba, oxigénpalack és serpák nélkül. Ma már a hagyományosabb technikával 
készült mozgóbokás és szabadtérdes protéziseken kívül léteznek mikroprocesszoros számítógép 
által vezérelt futólábak, amik ruganyosabbak és érzékelőkkel vannak felszerelve. Így ha valaki 
sportolni, esetleg futni szeretne művégtaggal, az sem lehetetlen, de ilyen protézissel már a 
kevésbé akadálymentesített környezetben, munkahelyen is könnyen el lehet boldogulni. 

Gondoljuk végig! 
Napjainkban lépcsőjáró felvonókkal, liftekkel, emelőplatókkal, rámpákkal etc. hidalják át 

az emeletnyi vagy egy-két lépcsőnyi szintkülönbségeket az akadálymentesítés jegyében, 
összességében horribilis összegekért. Nyilvánvaló, hogy pl. a főváros minden szintkülönbségét így 
soha nem lehet megszüntetni, tehát a mozgásában korlátozott budapesti személy önrendelkezési 
joga, döntési autonómiája, mozgásszabadsága, mozgástere ez által behatárolt, ott mozoghat, oda 
mehet és addig, ameddig akadálymentesített a környezete. Ám az esetek többségében ezeket 
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a berendezéseket ritkán használjuk, csak állnak ott, azért, hogy ha arra jár egy mozgásában 
korlátozott személy, akkor a rendelkezésére álljanak. Általában kulcsra vannak zárva, illetve 
kezelőszemélyzethez kötöttek, többé-kevésbé karbantartottak, üzemképesek. A mozgásában 
korlátozott személy megkeresi, megvárja a kezelőszemélyzetet és igényli közreműködésüket, majd 
– önrendelkezési jogában, döntési autonómiájában, mozgásszabadságában ismét korlátozva 
–le- és feljuthat szándéka szerinti úticéljához. Ebben a megoldásban értékes akadálymentesítő 
beruházásokat építettek, amik üzemeltetve, karbantartva várják az esetleg arra járó, mozgásában 
korlátozott személyt, de igazán nem teszik számára lehetővé az önrendelkezést, a döntési 
autonómiát, a mozgás szabadságát, és segítőre is szüksége van. Nem biztos, hogy mindig épp 
ott van az akadálymentesítés, ahol a mozgásában korlátozott személy azt akarná. Ezzel szemben 
pl. a giroszkópos kerekesszék vagy a HAL technológia sokkal jobban szolgálja az önrendelkezési 
jogot, az emberi méltóságot, a döntési autonómiát, a mozgásszabadságot, mozgásteret képes 
adni a mozgásában korlátozott személynek, és mindig egészen pontosan ott van, ahol és amikor 
a mozgáskorlátozott ember szembetalálkozik az akadállyal. Szóval érdemes volna az arányokat, a 
forrásokat, a támogatásokat átgondolni és a támogatóeszközök javára fordítani. 

2.2.2. A támogatóeszköz fogalma, csoportosítása, jogi szabályozása az egészségügyi 
ellátás részeként

Ha a segédeszközök fogalmát akarjuk meghatározni, akkor elég nehéz helyzetbe kerülünk, bár 
a köznapi értelemben tudjuk, miről van szó. Ha az egészségügyi törvényből48 indulunk ki, akkor ott a 
rehabilitáció, a habilitáció, ill. az orvosi rehabilitáció fogalmát kell először megismernünk, mert ott 
ebbe ágyazva jelenik meg a támogatóeszköz fogalma. 

A rehabilitáció ugyanis olyan szervezett segítség, amit a társadalom ad az egészségében, testi, 
vagy szellemi épségében ideiglenes vagy végleges károsodás miatt fogyatékos személynek, hogy 
helyreállított vagy megmaradt képességeivel elfoglalhassa, megtarthassa helyét a közösségben. 
A rehabilitáció egészségügyi, pszichológiai, oktatási-nevelési, foglalkoztatási és szociális 
intézkedések tervszerű, együttes és összehangolt, egyénre szabott, az érintett személy tevékeny 
részvételével megvalósuló sora. 

A habilitáció a veleszületett, illetőleg fejlődési rendellenesség, betegség vagy baleset miatt 
fejlődésében megzavart és ezért a közösségi életben akadályozott gyermekekre, esetleg 
felnőttekre irányuló rehabilitációs tevékenység.

Az orvosi rehabilitáció célja, hogy az egészségi állapotukban károsodott és a fogyatékos 

48  Az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 100. §.
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embereket – az egészségtudomány eszközeivel – képességeik (ki)fejlesztésével illetve pótlásával 
segítsék abban, hogy önállóságukat minél teljesebb mértékben visszanyerjék, és képessé váljanak 
a családba, munkahelyre, más közösségbe való beilleszkedésre. Az orvosi rehabilitáció szerves 
része különösen a fizioterápia, a sportterápia, a logopédia, a pszichológiai ellátás, a foglalkoztatási 
terápia, valamint a támogatóeszköz-ellátás és az eszközök használatának betanítása is.

A támogatóeszközök az alapvető életműködések megtartását, 
illetve a kiesett funkciók pótlását szolgálják, és ezáltal az önfenntartó 
képességet, az életminőséget és a munkaképességet javítják.

Ha a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben49 
keressük a gyógyászati segédeszköz fogalmát, akkor ott egy 
áthivatkozást találunk, amely szerint e törvény alkalmazásában 
gyógyászati segédeszköz: a biztonságos és gazdaságos 
gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a 
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló50 törvény 
szerint ennek minősülő eszköz. A hivatkozott joghelyen 
egzaktabb definíciót olvashatunk, ami szerint e törvény 
alkalmazásában gyógyászati segédeszköz: átmeneti vagy 
végleges egészségkárosodással, fogyatékkal élő ember személyes 
használatába adott orvostechnikai eszköz (beleértve az önellenőrzési 
célt szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközt is), vagy orvostechnikai eszköznek nem 
minősülő ápolási technikai eszköz, amely használata során nem igényli egészségügyi szakképesítéssel 
rendelkező személy folyamatos jelenlétét. Személyes használatnak minősül az eszköz természetes vagy 
mesterséges testfelszíni nyílással rendelkező testüregben, vagy testen történő viselése, alkalmazása, 
valamint a test megtámasztására, mozgatására szolgáló eszköz igénybevétele diagnosztikus, terápiás, 
rehabilitációs, vagy ápolási céllal.

Ha a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvényt 
tanulmányozzuk át, abban is megtaláljuk mind a rehabilitáció, mind a segédeszköz fogalmát, 

nyilvánvalóan a törvény51 jellegéből adódóan szűkebb kontextusban. Eszerint a rehabilitáció az 
egészségügyi, a mentálhigiénés, az oktatási, a képzési, az átképzési, a foglalkoztatási, a szociális 
rendszerekben megvalósuló folyamat, aminek célja a fogyatékos személy képességének 
fejlesztése, szinten tartása, a társadalmi életben való részvételének, valamint önálló életvitelének 
elősegítése. 

A támogatóeszköz a fogyatékkal élő személy testi vagy érzékszervi képessége 
részleges, vagy teljes hiányának részleges, vagy teljes pótlását szolgáló eszköz, készülék, 
berendezés anyag vagy más termék, amit önállóan vagy más termékkel együtt használnak.  
Ha a fogyatékos személy nem jut hozzá a számára szükséges eszközökhöz, akkor jogait nem 
tudja gyakorolni, jogfosztottá válik, sarkítottan fogalmazva: a napi élete válik lehetetlenné, 
elviselhetetlenné, emberi méltósága sérül. A támogatóeszközzel történő ellátás két lehetséges 
iránya közül a továbbiakban a fogyatékos személy irányából közelítünk, az ő személyéhez kötődő 
relációból tekintünk a támogatóeszközökre (pl. a csonkolt végtagot protézissel pótolják, az 
inkontinenciával élő embert katéterrel, a rosszul látó embert szemüveggel látjuk el). (A másik irány 
a környezet átalakítása.)

49  Az 1997. évi LXXXIII. törvény. 5/B. § e) pontja.
50  A 2006. évi XCVIII. törvény 3. §-ának 6. pontja.
51 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 4. § b) c) 
pontok.

DOLLINGER GYULA
Az ortopédia magyarországi 
megteremtője
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Több szempont szerint lehet a támogatóeszközöket felosztani. Célszerű itt a rehabilitációs szemlélet 
alapján, ahol az eszköz által elért cél, egészségügyi nyereség áll a középpontban. Természetesen 
más rendszerezést követel a finanszírozási, mást a gyártói, mást a forgalmazói stb. szemlélet. 
A támogatóeszközök csoportosíthatóak testközeli illetve testtávoli eszközökre is. A testközeli 
eszközök52 lehetnek morfológiaiak53 – műszem, arcpótlás –, morfológiai-funkcionálisak – 
végtagprotézisek –, vagy funkcionálisak – végtag-ortézisek, törzs-ortézisek, gyógycipők, betétek –. 
A testtávoli eszközök54 lehetnek mobilitást segítő eszközök – bot, mankó, kerekesszék –, érzékelést 
segítő eszközök – szemüveg, fehér bot, vakvezető kutya –, kommunikációt segítő eszközök – 
gégemikrofon –, önellátást segítő eszközök – zoknifelhúzó, speciális átalakított környezet –, 
krónikus terápiát segítő eszközök – katéterek, fecskendők – otthoni ápolást segítő eszközök. 
Csoportosíthatjuk az eszközöket ún. egyszer használatos, rövid használati idejű és tartós használati 
célú eszközökként is.

A tartós használati célú eszközökön belül vannak az egyedi méretvétel alapján rendelésre 
készített eszközök, ezek testre szabottan, specializált műhelyekben, speciálisan felkészült 
szakemberek által készítettek, ilyenek pl. többek között a végtagprotézisek, az ortopéd cipők. Az 
adaptív eszközök sorozatgyártottak, de a fogyatékos személy testmérete, testalkata, igénye szerinti 
méretére igazítják. Ide taroznak többek között a különféle kerekesszék típusok is. A polcról levehető 
eszközök vagy teljesen standardok –méretváltozatban készülnek – vagy méretsorozatosak. 

A „gyógyászati segédeszköz” tipikusan magyarországi fogalom: olyan orvostechnikai eszközöket 
és ápolási eszközöket jelent, amelyek használata nem igényli egészségügyi szakember jelenlétét, 
közreműködését. Idetartoznak többek között a kerekesszékek, a mozgást segítő egyéb eszközök, 
a protézisek, az ortézisek, az ortopéd cipők, az otthonápolást segítő eszközök. Határainkon kívül 
általában a gyógyászati segédeszközök gyűjtőfogalmát nem használják, hanem a különféle 
eszközcsoportokra külön néven hivatkoznak, például otthonápolási eszközökként, orvosi 
segédeszközökként, mozgást segítő eszközökként, személyi higiéniai eszközökként. Európa 
nyugatibb részén jól ismert megfogalmazás szerint a gyógyászati segédeszközök a „műszaki 
segédeszközök fogyatékos emberek részére” fogalom körébe kerültek. Nem véletlen, hogy a hazai 
szakirodalomban, jogszabályainkban mindkét fogalommal találkozunk és várat még magára e 
fogalmak újragondolása, az eddigi orvosi megközelítést felváltandó műszaki fogalomrendszerrel 
és struktúrával. Tekintettel arra, hogy a támogatóeszközökben teret hódítottak a legkorszerűbb 
technika vívmányai – a robottechnika, a giroszkóp, a bioelektronika, az információtechnológia, a 
lézertechnika stb. –, a leginkább kifejező a világon és az EU-ban is elterjedt ún. támogatótechnológia 
(assistive technology), támogatóeszköz (tools) kifejezés használata. A segítő- támogatótechnológiák 
és -eszközök (ST) fogalmának hazai elterjedése üdvözlendő, rövid időn belüli jogi definiálása pedig 
hozzájárulhat a fogalmi rendszer átláthatóságához, letisztulásához.55 

A támogatóeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással 
történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról szóló rendelet mellékletében a finanszírozó 
1999 novembere óta a ISO alapján (pl. anno ISO 9001-2000, most ISO 9999:2011) csoportosítja és 
jelenteti meg az ún. segédeszközlistát. Ebben azonos csoportba sorolják a hasonló céllal készült 

52  Jelentős kontaktfelszíni, szoros illeszkedésű, preventív, terápiás és rehabilitatív célú, orvosi jellegű, 
károsodásra irányuló, vagy jellemzően egyedi előállítású eszközök.
53  Morfológia (görög), alaktan: a szervezet alaktani tulajdonságait tanulmányozó tudományág.
54  Csekély kontaktfelszín, laza illeszkedés, főként rehabilitatív célúak, műszaki jellegűek, fogyatékosságra 
irányulnak, jellemzően szériában előregyártottak. 
55  Legtágabb értelmezésében minden olyan eszközt vagy rendszert magában foglal, amely lehetővé 
teszi az olyan feladatok elvégzését is, amelyekre egyébként nem lennének képesek, ill. megkönnyít és 
biztonságosabbá tesz bizonyos tevékenységeket.
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eszközöket, és a csoportosításnál figyelembe veszik a hasonló céllal készült eszközöket funkcióik 
alapján. A csoportosítás meghatározza a társadalombiztosítási támogatásukat (finanszírozás), 
valamint a felírhatóságukat (ki, milyen indikációval, mennyi időre írhatja fel az eszközt). A gyártó, 
a forgalmazó anyagi érdeke, a felhasználó létérdeke, az orvos szakmai érdeke az, hogy minden 
korszerű eszköz felkerüljön a listára. Hogy valamelyik eszköz a hazai listára felkerüljön, ahhoz több 
szempontnak is meg kell felelnie. E rendelet melléklete tartalmazza továbbá azt a listát, amely 
tételszerűen felsorolja a támogatott eszközöket a már említett ISO56-csoportosításban.

06. ORTÉZISEK ÉS PROTÉZISEK
06 03 GERINCORTÉZIS-RENDSZEREK
06 06 FELSŐ VÉGTAGOK ORTÉZISRENDSZEREI (TESTEN VISELT)
06 12 ALSÓ VÉGTAGOK ORTÉZISRENDSZEREI
06 18 FELSŐ VÉGTAGOK PROTÉZISRENDSZEREI
06 24 ALSÓ VÉGTAGOK PROTÉZISRENDSZEREI
06 33 ORTOPÉD CIPŐK ÉS TARTOZÉKAIK

12 SZEMÉLYES MOZGÁS SEGÉDESZKÖZEI
12 03 EGY KARRAL MŰKÖDTETETT, JÁRÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK
12 06 KÉT KARRAL MŰKÖDTETETT, JÁRÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK
12 16 MOPEDEK ÉS MOTORKERÉKPÁROK

12 16 06 Háromkerekű mopedek és motorkerékpárok
12 21 KEREKESSZÉKEK

12 21 03 Kísérő személy által irányított, kézi kerekesszékek
12 21 06 Kétkezes, hátsókerék-meghajtású kerekesszékek
12 21 15 Egyoldali meghajtású, nem motorikus kerekesszékek
12 21 27 Elektromos motorral meghajtott kerekesszékek, rásegített kormányzással

12 24 KEREKESSZÉKEK EGYÉB TARTOZÉKAI 

Alapvető szempont, hogy nem az eszközt kell támogatni. Az eszköz funkciója alapján határozandó 
meg az eszköz besorolása, és nem az eszköz felépítése és/vagy használati módja, ára alapján. 
Minden eszközcsoport – termék – esetében meghatározandók az orvosi, a szakmai feltételek, a 
felírás feltételei (teammunka keretében), az indikációs területek – az FNO alapján –, a megfelelő 
eszköz kiválasztásának szempontjai – szempontok a felíró, a forgalmazó, az ellenőrzés számára 
termékcsoportonként – és a műszaki jellemzők – az eszközök konkrét leírása.

2.2.3. A támogatóeszközök jelentősége

A fogyatékkal élő emberek által használt támogatóeszközök, termékek leírását, osztályozását 
nemzetközi szabvány, az ISO 9999:2011 tartalmazza. Ezt használhatják a fogyatékossággal élő 
emberek, a hatóságok, az orvosok, a rehabilitációs szakemberek, a gyártók és a szolgáltatók, 
a forgalmazók, a civilszervezetek, a felhasználók, a kutatók. A felhasználók, a fogyatékkal 
élő emberek elvárásai könnyen összefoglalhatóak a támogatóeszközökkel kapcsolatban. 

56  Magyarországon az ISO-csoportokat 5x2 számjegy különbözteti meg egymástól, és a csoporton belül 
3 számjegy különbözteti meg egymástól a konkrét termékeket. A csoportok eredetileg 3-mal osztható 
számok, hogy minden ország a csoportokat jelölő számok közé még más, saját csoportokat is alkothasson, 
szükségletének, igényeinek megfelelően. ISO alapján besorolt, azonos csoportba került eszközök 
finanszírozási szempontból azonos megítélés alá esnek: hasonló a kihordási idejük, a felírhatóságuk stb.
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Optimálisan funkcionáljon, használata minimális kényelmetlenséget (se) jelentsen, esztétikus 
legyen, biztonságos használatot tegyen lehetővé, legyen tartós, legyen egyszerű a használata, a 
karbantartása, és legyen olcsó.

A támogatóeszközök jelentőségét két megközelítésből tekinthetjük át. Egyrészt nézhetjük 
a gazdasági jelentőségüket, másrészt tekinthetjük azokat a fogyatékkal élő, a mozgássérült 
személyek emberi, állampolgári jogainak gyakorlásához szükséges feltételekként is.

2.2.3.a. A támogatóeszközök gazdasági jelentősége

A támogatóeszközök gazdasági jelentősége több aspektusból is figyelmet érdemel. Egyrészt 
a gyártó, a forgalmazói oldaláról a nemzetgazdaság részeként, másrészt a társadalombiztosítási 
kiadások, támogatások egyik jelentős nagyságrendű tételeként, továbbá  az egyén munkavégzését 
lehetővé tevő feltételként, feltételként ahhoz, hogy ne fogyasztója legyen, hanem befizetője 
lehessen a költségvetésnek. 

Magyarországon a társadalombiztosítás évente kb. 40-45 milliárd forintnyi forrást biztosít az 
úgynevezett gyógyászati segédeszközök támogatására. Az OEP becslése szerint 55-60 milliárd 
forint kellene ahhoz, hogy az ellátandó emberek alapvető igényeit minőségi eszközökkel tudják 
kielégíteni. Az európai átlagszínvonal eléréséhez pedig 110-120 milliárd forint kellene. A 2011. 
évi költségvetésben ez utóbbi összegnek alig több mint harmada, 44,7 milliárd forint szerepel az 
úgynevezett gyógyászati segédeszköz támogatása soron. Ha ezt az összeget arányba állítjuk a 
gyógyszertámogatásra tervezett 343, 344 milliárd forinttal, akkor az arány 7,62:1. A fejlett országokban 
a közpénzeknek ez az aránya 3:1 körül mozog.57A támogatóeszközök gazdasági jelentősége jóval 
túlmutat a közel 50 milliárd forinton. A támogatóeszközök piacán tevékenykedők – orvostechnikai 
berendezések nélkül – 86-97 milliárdos piacot tudhatnak magukénak. Figyelemreméltó 
„redisztribúció”, hogy az úgynevezett gyógyászati segédeszközökre kifizetett támogatásnak 
több mint a fele közvetlenül vagy közvetve adók és járulékok formájában visszakerül a központi 
költségvetésbe. Vagyis mégsem kiadás. A támogatóeszközt gyártó, forgalmazó vállalkozások 
mögött pedig ott állnak a foglalkoztatottak, több mint 4000-en, akiknek munkahelyet, jövedelmet, 
megélhetést jelent ez az iparág. Az itt megszerzett jövedelmük alapján befizetik járulékaikat, 
adóikat, adózott jövedelmükből pedig fogyasztanak, vagyis mint „végfelhasználókként” fizetik 
az áfát. Ha tehát mindent összeszámolunk, akkor a kifizetett támogatások 55–65%-át az állam 
visszakapja azt követően, hogy egészségnyereséget indukálva megforgatta azt a támogatóeszköz-
piacon.

Ha a támogatóeszközöket használó, fogyatékkal élő ember életminőségének változását 
tekintjük át, akkor onnét kell kiindulni, hogy az egészségkárosodás a munkavégző képesség 
csökkenésével is jár, az pedig a munkával szerezett jövedelem kieséséhez, csökkenéséhez 
vezet. Ennek arányában kiesnek, jobb esetben csökkennek a munkabért terhelő költségvetési 
bevételeket képező befizetések, járulékok, adók. A csökkenő jövedelem hatására csökken a 
fogyasztás is, ami csökkenő áfabevételt jelent. Az esetleg növekvő egészségügyi kiadások és 
a megélhetés forrásainak fedezésére pedig be kell lépnie a szociális ellátórendszernek és/vagy 
a társadalombiztosítás pénzbeli ellátásainak is. Ha megfelelő technikai színvonalú, egyénre 
szabott támogatóeszközhöz tud jutni a fogyatékkal élő ember, akkor ki tud lépni lakásából, el tud 
menni a munkahelyére, s akkor belőle munkavállaló lehet. Munkavállaló, aki kettős nyereséget 

57  Dankó Dávid – dr. Molnár Péter (2010): Gyógyászati segédeszközök – Javaslatok egy minőségi ellátási 
rendszer kialakítására. Budapest, Corvinus Egyetem, vitaanyag, 9.
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jelent, mert nem fogyasztója, hanem befizetője a költségvetésnek. Hogy világszínvonalon 
lehet 400 métert futni két alsóvégtag-protézissel, hogy 8000 méteres hegycsúcsot meg lehet 
mászni alsóvégtag-protézissel, hogy cirkuszi akrobataként fel lehet lépni, kettős szaltót lehet 
ugrani kerekesszékkel, mindez azt bizonyítja, hogy a fatokos protézisen és az egykezes hajtású 
háromkerekű kerekesszéken kívül van más lehetőség is a támogatóeszközök palettáján, s ezek 
drágábban olcsóbbak. Ez nem szójáték, bár az is igaz, hogy támogatóeszközök által lehetővé tett 
megtakarítások más alrendszerekben jelennek meg bevételként, és ott rejtve maradnak. 

A 2011-es minimálbérrel – 78.000 Ft/hó – kalkulálva is nagyon tanulságos az alábbi számítás, 
ami a korszerű technológiával készült támogatóeszközzel elérhető nyereség egyik oldala:

 MUNKAVÁLLALÓI OLDAL 2011
Havi bruttó jövedelem 105 982 Ft

Gyerekek száma 0

Éves bruttó jövedelem 1 271 776 Ft

Havi szja-alap 134 597 Ft

A családi kedvezmény gyermekszám szerinti havi összege 0 Ft

Éves számított adóalap 1 615 155 Ft

A családi adóalap-kedvezmény éves érvényesíthető összege 0 Ft

Kedvezményekkel csökkentett éves adóalap 1 615 155 Ft

Éves számított adó 258 425 Ft

A bruttó bér havi adóelőlege 21 536 Ft

A számított személyi jövedelemadó 21 536 Ft

Adójóváírás 12 100 Ft

Nyugdíjjárulék 10 599 Ft

Egészségbiztosítási járulék 7 949 Ft

Pénzbeli eg. bizt. járulék (2011: 2%,  2012:  3%) 2 120 Ft

Természetbeni eg. bizt. járulék 4% 4 240 Ft

Munkaerő-piaci járulék 1,5% 1 590 Ft

Munkavállalói levonások összesen 27 983 Ft

Havi nettó jövedelem 78 000 Ft

 

MUNKÁLTATÓI OLDAL 2011
Tb-járulék, szociális hozzájárulási adó 28 615 Ft

Nyugdíjbiztosítási járulék 24% 25 436 Ft

Pénzbeli eg. bizt. járulék 0,5% 530 Ft

Természetbeni eg. bizt. járulék 1,5% 1 590 Ft

Munkaerő-piaci járulék 1% 1 060 Ft

Szakképzési hozzájárulás (1,5%) 1 590 Ft

Munkáltatói járulékok összesen 30 205 Ft

A munkáltató összes bérköltsége 136 186 Ft
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Ezek tisztán gazdaságossági számítások. Könnyen belátható, hogy kell jellemeznie a 
támogatóeszközzel való ellátást, az erre fordítható forrásból a maximális egészségnyereséget kell 
kihozni, a hatékonyság elvét kell követni. Ebbe nem vegyülhetnek, ezzel nem keveredhetnek a 
szociális ellátórendszer méltányossági elvei. A két rendszert külön kell megszervezni, az egyiknek 
a maximális egészségnyereséget kell biztosítania, a másiknak jól definiált ügyfélkör számára kell 
célzott támogatásokat kínálnia.
A támogatóeszköz-ellátás önmagán messze túlmutató tevékenység, sokszor nem is látható 
határmezsgyéi az egészségpolitika, a szociálpolitika és a vállalkozáspolitika határán húzódnak. 

2.2.3.b. A támogatóeszköz jelentősége a mozgássérült személyek emberi jogainak, 
állampolgári jogainak gyakorlásában – korlátok és lehetőségek

A Magyar Köztársaság alaptörvényének58 egyik fejezete a Szabadság és felelősség címet viseli 
és az I. cikkben deklarálja, hogy az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait 
tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége. Magyarország elismeri az 
ember alapvető egyéni és közösségi jogait. Az emberi méltóság sérthetetlen. Az alaptörvényből 
levezethető, hogy minden állampolgárnak joga van személyi méltóságának tiszteletben 
tartásához, joga van az oktatásra, a közintézmények használatára, a nyílt munkaerőpiacon való 
munkavállalásra, a szórakozásra, a kultúrára, az egészségügyi ellátásra, a szociális védelemre, az 
egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, a vallásgyakorlásra és a részvételre az őt érintő 
döntések előkészítésében, meghozatalában. A fogyatékos állampolgárokat ugyanazok a civil és 
politikai jogok, gazdasági, szociális és kulturális jogok illetik meg, mint bármely más állampolgárt. 
A fogyatékossággal élő személyek jogainak törvényi szintű megfogalmazására azért volt szükség, 
hogy esetükben az alkotmány biztosította jogok éppúgy érvényesülhessenek, mint a nem 
fogyatékos állampolgárok esetében. A fogyatékossággal élő személyek jogainak megfogalmazása 
különösképpen a környezet, a kommunikáció, a közlekedés és a támogató szolgáltatások, illetőleg 
a támogatóeszközök terén történik meg.

2.2.3.b.a. Az akadálymentes környezethez való jog

Az akadálymentes környezethez való jog kapcsán szükséges egy alapvetés. Míg a fogyaték, a 
fogyaték orvosi megközelítése kizárólag az egyénből indul ki és elszigetelten vizsgálja a személy 
állapotát, addig a szociális vagy a társadalmi megközelítés az adott környezetben, vagy egy-
egy relációban értelmezi a fogyatékosságot, és figyelembe veszi azokat a tényezőket, amelyek 
fogyatékossághoz vezettek. E megközelítés lényege, hogy a képesség károsodása önmagában 
még nem számít fogyatékosságnak, azzá csak a társadalom hozzáállása teszi. A testi vagy az 
intellektuális hátrányból még nem fakad közvetlenül társadalmi hátrány is, ez majd akkor és 
abból fakad, amikor és ahogyan a társadalom a fogyatékkal élő emberrel bánik, ahogyan őhozzá 
viszonyul. A mozgáskorlátozottság a képességekkel kapcsolatos személyes tény, az azonban a 
társadalmi környezettel összefüggő tény, ha a mozgásukban korlátozott emberek számára nem 
gondoskodnak olyan feltételekről, eszközökről, amelyek segítségével bejuthatnak a hivatalokba, a 
közintézményekbe, rámpán, lifttel vagy egyéni támogatóeszközzel. 

58  Magyarország alaptörvénye megjelent a Magyar Közlöny 2011. április 25-i 43. számában.
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A fogyatékos személynek joga van az akadálymentes, érzékelhető és biztonságos épített 
környezetre, s ez különösen a közlekedéssel és az épített környezettel kapcsolatos tájékozódási 
lehetőségekre vonatkozik.

Önmagában az is gátolhatja, vagy meg is akadályozhatja a fogyatékkal élő személyt abban, hogy 
az alaptörvényben biztosított jogaival élhessen, kötelezettségeit teljesíthesse, hogy a közintézmény, 
a közigazgatási szerv, a szolgáltató épületébe nem képes bejutni – akár az akadálymentesítés 
elégtelensége, akár egyéni támogatóeszközének állapota, hiányosságai miatt. Akadályoztatva 
van:

a lelkiismeret és a vallás, y
a békés gyülekezés,  y
a szerveződés jogának szabad gyakorlásában,  y
a tanulás, a tanítás szabadságának megvalósításában,  y
a művelődéshez,  y
az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, valamint a  y
képességei alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatásban való 
részvétel jogának gyakorlásában, 
a munka és a foglalkozás szabad megválasztásában valamint a vállalkozáshoz  y
való jogának gyakorlásában,
a munkavállalók, a munkaadók valamint a szervezeteik közötti tárgyalás, az  y
együttes fellépés, a munkabeszüntetés jogának gyakorlásában, 
a tulajdona ellen intézett vagy az azt közvetlenül fenyegető jogtalan támadás  y
elhárításának jogában,
a tudásának megfelelő közhivatalt viselése jogában,  y
adott esetben az írásban benyújtható kérelem, panasz vagy javaslat jogában,  y
a testi és a lelki egészséghez, a munkavédelemhez való jogában,  y
az emberhez méltó lakhatás feltételei biztosításának jogában, a  y
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés jogában, 
az aktív és a passzív választói jogával, az országgyűlési képviselők, a helyi  y
önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint az európai parlamenti 
képviselők választása során és
ad absurdum a törvény előtti egyenlőséghez való jogának gyakorlásában.  y

A közigazgatási eljárás folyamatát áttekintve szintén belátható, hogy milyen könnyen sérülhet a 
mozgássérült ember hatóság előtti megjelenési, képviseleti jogának gyakorlása, a nyilatkozathoz, 
a tájékoztatáshoz való joga, nehézségbe ütközhet az iratbetekintési jogának gyakorlása, részvétele 
helyszíni szemléken, bejárásokon. S ezek által akár a tisztességes ügyintézéshez való joga is sérül.
Az alaptörvényben előírt kötelezettségek vonatkozásában sem más a helyzet, hisz akár az 
akadálymentesítés elégtelensége, vagy az egyéni támogatóeszköz állapota, annak hiányosságai 
gátolhatják vagy meg is akadályozhatják e kötelezettség teljesítését. Ilyen lehet a pl. kiskorú 
gyermekről való szülői gondoskodás kötelessége, vagy a nagykorú gyermek szülei iránti 
gondoskodási kötelezettségének teljesítése.
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2.2.3.b.b. Kommunikációhoz való jog

A kommunikációhoz való jog hoz kapcsolódik a választójog gyakorlásának témája, ami 
külön fejezetet is megérdemelne – kezdve a gondnokság alatt élő személyek választójogának 
problémakörével –, de szűkítsük le a mozgássérült választópolgárok problémáira. A fogyatékos 
személy és vele együtt családtagjai, segítői számára biztosítani kell, hogy hozzáférjenek a 
közérdekű tájékoztatásokhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a fogyatékos 
személyeket megillető jogokkal, valamint a nekik kínált szolgáltatásokkal kapcsolatosak. 
Az információ akkor minősül hozzáférhetőnek, ha azt a fogyatékkal élő ember érzékelheti, illetve 
biztosított a megfelelő értelmezés lehetősége is. A kommunikációban jelentősen gátolt személy 
számára a közszolgáltatások igénybevételekor meg kell teremteni a kölcsönös tájékozódás 
feltételeit.

A kihívást nemcsak a választójog gyakorlásának lehetősége, a szavazat leadásának módja, vagy 
a szavazóhelyiségekbe való bejutás jelenti, hanem a választásokat megelőző tájékoztatásnak a 
fogyatékos emberekhez való eljuttatása is. E tájékoztatások, valamint a szavazólap megszerkesztése 
kapcsán figyelembe kell venni az ENSZ-egyezmény59 2. cikkét, amely a kommunikációról tartalmaz 
szabályokat, illetve a 29. cikkelyt, amely rendelkezik arról, hogy a fogyatékos embereknek 
szabadon és önállóan kell gyakorolniuk ezt a jogukat. Az egyezmény 29. cikkelye kimondja, 
hogy „a fogyatékos embereknek is szabadon és önállóan kell gyakorolniuk választójogukat, 
mint más állampolgároknak, valamint a közhivatalra történő megválaszthatóság jogát, az önálló 
akaratnyilvánításra, a részvételre lehetőség biztosítása szükséges.  

A szavazási eljárások, létesítmények és anyagok megfelelőek, hozzáférhetők és könnyen 
érthetők, hogy a szavazás során egy, az érintett által választott személy legyen segítségükre.” 
Ha meggondoljuk, hogy a választásokon való részvétel joga a demokratikus társadalmak egyik 
legfontosabb tartópillére és az állampolgárok egyik legfontosabb joga, akkor beláthatjuk, hogy 
nem jelentéktelen kérdésekről van szó. A mozgássérült emberek vonatkozásában itt is az egyénre 
szabott támogatóeszközök lehetnek biztosíthatják e jogok gyakorlásának feltételeit. 

2.2.3.b.c. Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 

A fogyatékos személy számára – a különféle fogyatékossági csoportok eltérő speciális 
szükségleteit figyelembe véve – biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 
hozzáférést. A közszolgáltatások engedélyezésére vonatkozó külön jogszabályok szerinti hatósági 
eljárás során az egyenlő esélyű hozzáférés szempontjának érvényesülését biztosítani kell. A 
2007. április 1-jén már működő közszolgáltatások esetében az egyenlő esélyű hozzáférést a 
közszolgáltatást kínáló épület nyilvánosság számára nyitva álló részei tekintetében 2013. december 
31-éig kell megoldani. A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása 
érdekében a fogyatékos személy az önálló életvitelét segítő kutyáját – külön jogszabályban 
meghatározottak szerint – beviheti a közszolgáltatást kínáló szervezet, intézmény, szolgáltató 
mindenki számára nyitva álló területére.

59  A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 
jegyzőkönyvet a Magyar Köztársaság a 2007. évi XCII. törvénnyel ratifikálta. 
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2.2.3.b.d. Biztonságos közlekedéshez való jog 

A közlekedési rendszereknek továbbá a tömegközlekedési eszközöknek, az utasforgalmi 
létesítményeknek – beleértve a jelző- és a tájékoztató berendezéseket is – alkalmasnak kell 
lenniük arra, hogy fogyatékos személy biztonságosan igénybe vehesse azokat. A közlekedésében 
jelentősen akadályozott, fogyatékos személy közlekedését – az indulási helytől a célállomásig 
– szállító hálózattal is meg lehet valósítani. Közhasználatú parkolóban a közlekedésükben 
akadályozott, fogyatékos személyek számára – a külön jogszabály szerint – megfelelő számú és 
alapterületű parkolóhelyről kell gondoskodni.

2.2.3.c. Támogatószolgálat, támogatóeszköz 

Igen szűkszavú a szabályozás, sem minőségi 
paraméterekkel, technológiával, sem az egyénre 
szabottság kérdésével nem foglalkozik. Érzékelhető, 
hogy a jogalkotó a környezet akadálymentesítésére 
fordította minden figyelmét. A fogyatékos személy 
részére biztosítani kell a fogyatékossága által indokolt, 
a szükségleteinek megfelelő támogatószolgálat 
igénybevételét, továbbá a fogyatékos emberek testi 

vagy érzékszervi képessége részleges vagy teljes hiányának pótlását szolgáló támogatóeszközt. A 
támogatószolgálat a fogyatékos személy önálló életvitelét elősegítő, a mindennapi szükségletei 
kielégítését célzó – személyes közreműködés által megvalósuló – szolgáltatás.

2.2.3.d. Az esélyegyenlősítés célterületei 

A fogyatékos személy jogai leginkább az egészségügy, az oktatás, a foglalkoztatás,a lakhatás, 
a kultúra és a sport területén sérülnek, ezért az esélyegyenlősítés célterületei ezekre az 
életviszonyokra koncentrálódnak.

Biztosítani kell: Az egészségügyi ellátása során az állapot javításához, az állapotromlás 
megelőzéséhez szükséges rendszeres és hatékony egészségügyi ellátást, a speciális szaktudást, 
valamint gondoskodni kell az ehhez szükséges képzés és továbbképzés feltételeiről. Cél: a 
fogyatékos ember rehabilitációja, a társadalomba való beilleszkedésének segítése, továbbá 
az, hogy ne erősítse a betegségtudatát. A támogatóeszközök fogalma, szerepe itt elő sem jön 
az egészségügyi ellátás relációjában. Az oktatás mint befogadó környezet terén, a fogyatékkal 
élő gyermekek vonatkozásában nem említik a támogatóeszközöket. Pedig egyre több európai 
országban már nem rejtik el protéziseket azok használói. 

A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló jogai: különleges gondozás keretében állapotának 
megfelelően és életkorától függően korai fejlesztésben és gondozásban, óvodai, iskolai nevelésben 
és oktatásban, fejlesztő felkészítésben vegyen részt attól kezdve, hogy igényjogosultságát 
megállapították. Napjainkra jelentősen átalakult az az oktatási intézményrendszeri struktúra, amire 
a törvény épített. A támogatóeszközt használó, fogyatékos gyermekkel kapcsolatos témákkal 
pedig továbbra sem bánnak azok jelentőségének megfelelően. 
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A foglalkoztatás vonatkozásában a jogalkotó alapvetően az integráció mellett teszi le a voksát 
a szegregáció ellenében, amikor úgy fogalmaz, hogy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában 
védett foglalkoztatásra jogosultak a fogyatékossággal élő emberek, s ha ez nem valósítható 
meg, akkor speciális munkahelyeket kell működtetni, amelyek feltételeit fokozatosan meg kell 
teremteni. A védett munkahelyet a központi költségvetés normatív támogatásban részesíti. 
Gondoskodnia kell a munkáltatónak a munkavégzéshez szükséges mértékben a munkahelyi 
környezet, a munkaeszközök, a berendezések megfelelő átalakításáról.
Az átalakítással kapcsolatos költségekre a központi költségvetésből támogatás igényelhető.

 A fogyatékos személynek joga van a fogyatékosságának, személyes körülményeinek megfelelő 
– családi, lakóotthoni, intézményi – lakhatási forma megválasztásához. A megfelelő lakóhely 
vonatkozásában a jogalkotó adottnak tekinti a fogyatékos személy státusát. A lakás kialakításánál 
azonban előtérbe kerülnek a különféle támogatóeszközök adta lehetőségek. 

A kultúra és a sport terén az elérhetőséget mint lehetőséget veszi számba a jogalkotó, holott a 
fogyatékossággal élő emberek vonatkozásában ez ennél jóval többet jelent.

2.2.4. A sport jelentősége a rehabilitációban, az életminőségben

„Hazánkban 1929-től származtatható a mozgáskorlátozottak sportja. A »Mozgásjavító» 
Általános Iskola és Diákotthon jogelődje a »Nyomorék Gyermekek Országos Otthona« (1903) 
tanulói számára az ott dolgozó orvosok és pedagógusok felismerik a sport rehabilitációs értékét 
és embert formáló erejét. Ennek a felismerésnek érdekében 1929-ben megalakítják a Nyomorékok 
Sport Egyesületét (NYSE). A rendszeres iskolai gyógytorna és a sportfoglalkozások révén, a 
háziversenyeken keresztül jutnak el az »épek integrált« budapesti sportversenyeihez asztalitenisz, 
atlétika és a labdarúgás sportágakban.”60

A sportolni akaró fogyatékos emberek előtt ott van a választás lehetősége. A tömegsporttól, a 
mozgás örömétől kezdve a versenysporton át az extrém sportokig széles a skála. Hogy ki milyen 
sportot választ, azt nyilván befolyásolják az utazási, a szállítási, az anyagi lehetőségek, az illető 
egészségi állapota, fogyatékának mértéke, általános testi állapota, életkora, a sporteszközhöz való 
hozzájutás lehetősége és lakóhelyének adottságai. Ezzel együtt tény, hogy aki sportolni szeretne, 
annak erre megvan a lehetősége. 

A tömegsport lehetőség a tehetség kibontakoztatására. Egyesületek különféle fogyatékkal élő 
embereknek különböző szintű csoportokban biztosítják a sportolást, teszik elérhetővé a mozgás 
örömét a teljes értékű élet feltételeként. 

A Magyar Paralimpiai Bizottság honlapján 21 olimpiai sportágról van szó, s ezek mögött 
szakosztályok, sportolók, felkészült edzők, felszerelések, edzési, felkészülési lehetőségek állnak. A 
nem olimpiai sportágakat és a szabadidős sport adta lehetőségeit is számba kell venni. A látás- és 
a mozgássérült emberek sportegyesületeinek szabadidősport-programjai 37 sportegyesületben, 

60  A magyarországi parasport történetéről lásd: http://www.hparalimpia.hu/index.php?c=view&this=16, a 
letöltés ideje 2012. január 4., 9.11.
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20 sportágban szerveződtek, a 146 regisztrált eseményen sportolóként 3560-an vettek részt egy 
éven belül61.

A nézőközönség körében is egyre népszerűbbek a paralimpiai játékok, egyre többen kísérik 
figyelemmel a parasportot és a sportolók pályafutását. 

Ha valaki sportolni, futni, túrázni, hegyet mászni szeretne művégtaggal, az sem lehetetlen: 
a hagyományosabb technikával készült mozgóbokás és szabadtérdes protéziseken kívül már 
léteznek futólábak, amik érzékelőkkel felszerelt, mikroprocesszoros számítógép által vezérelt 
szerkezetek, és ruganyosabbak is. A modern alkatrészeket hazai szakemberek is felhasználják a 
hasonló technológiával készülő protézisekhez. Megjelentek már azok a protézisek is, amiknél 
a szabad idegvégződéseket használják ki a szakemberek és így vezérlik az ujjak illetve a csukló 
mozgását. A technika angol neve targeted muscle reinnervation, azaz TMR, ez a fejlődés iránya, 
s az egész szakterület elképesztő gyorsasággal fejlődik. Különösen ha azt is tekintetbe vesszük, 
hogy például az Egyesült Államok hadseregében, vagy a németországi tudományos színtéren 
már most olyan fejlesztéseken dolgoznak, amiknek prototípusait mi nagyjából egy évtized múlva 
láthatjuk majd.

Nyugat-Európában – magyarországi társaikkal ellentétben – nem titkolják a mozgássérült 
emberek, hogy milyen gondokkal küzdenek meg nap mint nap. Ellenkezőleg, gyakran kozmetikai 
borítást sem kérnek a művégtagra, így a protézisük alkatrészeinek fémes színe is látható. 

A sport komoly erőpróba, és a lehető legtöbb izmot megmozgatja kerekesszékben ülve is. 
Az erőn, a kitartáson, az ügyességen, a bátorságon, a kitartáson kívül megfelelően kialakított 
kerekesszék is kell ahhoz, hogy a mozgássérült ember sportolhasson. Különösen az olimpiai 
számok esetében már több évtizedes tapasztalok segítik a szakemberek munkáját a megfelelő 
kerekesszékek kialakításában. Sportáganként más és más konstrukciók szükségesek, mást és mást 
kell tudni a kerekesszékeknek. 

A mindennapos használatra készült kerekesszékeket a lakásban vagy a közterületen történő 
használatra készítik, stabilak, alapvetően kényelmi követelményeknek tesznek eleget, de ebből 
adódóan nehézkesek, lomhák és kevésbé fordulékonyak.

A fordulékonyság pedig majdnem mindegyik sportszék esetében alapkövetelmény. (A vívók 

61  Forrás: http://www.hparalimpia.hu/TinyFCK_Files/File/szabadidosport/szabadidosport-programok-
2011.doc, a letöltés ideje 2012. január 7., 9.31.
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székét viszont rögzítik a csörték idejére.) A sportoláshoz használt kerekesszékek váza alapvetően 
eltérő. Eltérő nemcsak a hétköznapi kerekesszékekétől, hanem a sportágaknak megfelelően 
is más és más. Hiányoznak a kartámaszok, hogy a karok szabadon mozoghassanak. Tánchoz 
és labdajátékhoz például olyan széket fejlesztettek ki gyártóik, amely csupán három ponton 
érintkezik a talajjal, így gyorsabb és sokkal könnyebb vele fordulni. További jellegzetesség, hogy 
egyes székek kereke befelé dől, összsúlya sokkal kisebb, ez is a mozgást, a forgást, a kanyarodást 
segíti. Rögbihez rendkívül erős, borzasztóan stabil és a gyakori ütközésekkel, esetlen borulásokkal 
szemben is ellenálló kerekesszéket kell használni. A háttámla funkciója is más: rövidebb, s a 
kényelem és az állíthatóság sem alapkövetelmény. Az ülőfelületeket is egyéni adottságokra 
szabják a gyártók, úgy, hogy pontosan lemérik a sportoló testét. A lábtámaszok elhelyezése és 
méretei is sportáganként eltérőek, például a teniszhez használt széknél hosszabb az állítható 
lábtámaszként szolgáló rész, és egy kis kerék van az alján. A kosárlabdázók kerekesszékénél meg 
rövidebb a lábtámasz. A kerékpározáshoz viszont ultrakönnyű, hosszúkás szerkezetre, három 
vékony kerékre van szükség, maga a szerkezet sem kerekesszékre, sem biciklire nem hasonlít. 
Napjainkban már az extrém sportok sem ritkák a mozgássérült emberek körében, bár inkább 
külföldön terjedt el a kerekesszékkel való ugratás és szaltózás divatja. A gördeszkapályákon van, 
aki már a kettősszaltónál tart a kerekesszékével. 

Akinek nincs tériszonya, az kerekesszékével ejtőernyőzésen is részt vehet. Nyilván strapabíró, ám 
könnyű székkel.

2.2.5. A jövő megérkezett: kitekintés a támogatótechnológia világába

Nem fantázia, hanem realitás az akarattal irányítható kerekesszék. A művégtagokat pedig 
hamarosan mesterséges bőr borítja majd, ami képes lesz a hő és más környezeti hatások érzékelésére. 
Ilyen és ehhez hasonló innovációkat mutattak be a nagyközönségnek Washingtonban, az 
American Association for the Advancement of Science (AAAS) által évente megrendezett bionikai 
konferencián. A gondolattal vezérelhető kerekesszéket már tesztelik Svájcban. A Polytechnique 
Federale (EPFL) kutatói a BBC-nek adott nyilatkozatukban így fogalmaztak: A Svájcban készített 
kerekesszék az akarat által vezérelhető támogatóeszközök és művégtagok fejlesztésének 
egyedülálló csúcstechnológiai eredményét hivatott demonstrálni. 

Már létezik folyamatos agyi jelekkel irányítható karprotézis62. A szándék elektronikus szenzorokkal 
mérhető, ezután az inger mozdulatokká alakítható át. Az idegpályákat műtéti úton hozzákapcsolják 
a nem használt izmokhoz, ezáltal egyértelmű jeleket lehet továbbítani a mesterséges karhoz. A 
kutatók most azon dolgoznak, hogy a művégtag képes legyen a környezeti hatások érzékelésére 
is. „A mesterséges bőrrel ellátott végtaggal élő személy képes lesz sajátjaként érzékelni hiányzó 

62  Forrás: http://spectrum.ieee.org/video/biomedical/bionics/dean-kamens-artificial-arm, a letöltés ideje 
2012. január 6., 11.14.
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karját, meg tud majd különböztetni hideg és meleg hőhatásokat” – nyilatkozta Todd Kuiken, a 
Rehabilitation Institute of Chicago munkatársa. „Számunkra a jelek szenzoros visszacsatolása igen 
fontos lehetőség.” A protézisek a jövőben képesek lesznek érzékelni a nyomást is. Az akarattal történő 
vezérlésben azonban a kutatók már egy lépéssel előrébb járnak. A „gondolattal” vezérelhető kerekesszék 
mellett az EPFL cég kutatói bemutattak egy hasonlóképpen irányítható robotot is. „A szerkezet 
segítségével a mozgásukban akadályozott emberek visszanyerhetnék elvesztett mobilitásukat” 
– mondta Jose del R. Millan fejlesztőmérnök. „A robotot használó személy virtuálisan eljuthat 
egyik helyről a másikra, hiszen az ő szeme előtt is meg fog jelenni az a kép, amit a robot lát”. Az 
érintettek számára ezekkel – az eleddig szinte elképzelhetetlen – találmányokkal biztosítható lesz a 
jobb életminőség lehetősége.63 

Headmouse Extreme: Ez a készülék egy optikai érzékelő, amely lehetővé teszi, hogy úgy is 
lehessen használni a számítógépet, hogy ne kelljen kézzel hozzányúlni. Az érzékelő felrakható 
a homlokra, a szemüvegre, és fejmozgással „rámutatva” kezelhető a billentyűzet, használhatóak 
menüpontok. 

 A funkcionális elektromos stimulációs (FES) rendszer segít az idegrendszeri betegséggel 
élő embereknek. Szklerózis multiplex, agyvérzés, gerincvelő-sérülés, bénulás esetén elektródái 
stimulálják a láb és a lábfej izmait, így gyakoroltatva az elvesztett funkciókat. 

Más esetben a robottechnikát hívták segítségül Japánban, a végtagok mozgását segítő 
„robotruha” formájában64. 

A „robotruha” vagy HAL (Hybrid Assistive Limb) 
öltöny, hibrid segítő végtag, aminek súlya 10 kg, 
és tulajdonképpen egy könnyű váz, ami pántokkal 
kapcsolódik a testfelülethez. Amikor viselője 
megpróbálja mozgatnia a lábát, akkor az érzékelők 
a bőrön keresztül érzékelik az agyból induló 
minimális bioelektronikus jeleket, amiket 
számítógép elemez, és elkezdi mozgatni a csípő, 

63  Forrás: http://www.csaladinet.hu/hirek/eletmod/egeszseg_orvos-valaszol/16211/gondolattal_
vezerelheto_kerekesszek_tapinto_muvegtagok,
http://crysisnano.mindenkilapja.hu/blog/21709515/renderpost/21710493/crysis-valosag-jatek-mogott,
http://www.zinkalo.com/2007/06/hybrid-assistive-limb-hal.html, 
http://www.allaboutz.com/technology/japans-cyberdyne-shows-of-new-robot-suit-
%E2%80%9Chal%E2%80%9D-in-tokyo.html, a letöltések időpontja 2012. január 11., 9.35-9.57.
64  Forrás: http://www.habostorta.hu/hu/habostorta/cikkek/tudomany/japan-robotruhahttp://crysisnano.
mindenkilapja.hu/blog/21709515/renderpost/21710493/crysis-valosag-jatek-mogott, 
http://www.zinkalo.com/2007/06/hybrid-assistive-limb-hal.html, 
http://www.allaboutz.com/technology/japans-cyberdyne-shows-of-new-robot-suit-
%E2%80%9Chal%E2%80%9D-in-tokyo.html, a letöltések időpontja 2012. január 11., 10.15-10.29. 
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a térd, a boka vonalában stb. lévő elektromos motorokat. Ennek a HAL technológiának a viselője 
akár tízszeres erőkifejtésre is képes, ezért nemcsak a mozgássérült emberek körében keltett nagy 
érdeklődést, hanem a hadviselés, a mentés, a katasztrófaelhárítás és a munka világában is. 

2.3. A jelenlegi ellátási rendszer a maga hiátusaival

Az előzőekben a segédeszközök jelentőségét tekintettük át különböző aspektusokból. Az 
OEP adatai szerint a 10 legnagyobb eszközcsoportra – közöttük a mozgáskorlátozott emberek 
számára szükségesekre – jut a társadalombiztosítási források 88%-a, az 5 legnagyobb kiáramlású 
eszközcsoportra pedig a források 64%-a. A források nagysága azonban nem szükségképpen jelent 
minőségi eszközöket, és a különféle egészségkárosodások ellátásában igen nagy egyenlőtlenségek 
tapasztalhatóak. 
Dankó Dávid és Molnár Márk Péter vitaanyaga65 szerint a „gyógyászatisegédeszköz”-ellátás 
alapvető problémája Magyarországon az, hogy hibás az attitűd. Az „elfektető” modell értelmében 
e forrásaik zömét a nehezen rehabilitálható, aktív életüket visszanyerni korlátozottan akaró és 
képes személyekre fordítják, sokszor érdemi életminőség-javulás nélkül. Az „elfektető” modell 
ellentéte a „támogató–emancipáló” modell, aminél a figyelem középpontjában a minél teljesebb 
körű rehabilitációra, az önálló életvitelre törekvő emberek állnak, akik számára minőségi 
eszközöket és ezekhez kapcsolódó minőségi szolgáltatásokat is kell biztosítani. Vitaanyagukban 
eszközalapúnak minősítik – az emberközpontúsággal szemben – a támogatási rendszert, 
hiányolják a priorizált betegcsoportok, illetve az azokhoz kapcsolódó eszközcsoportok kijelölését. 
Favorizálják a nagy értékű eszközök vonatkozásában a kölcsönzés, a tartós bérlet lehetőségét. 
Javasolják mind az orvosképzés, mind a gyógyszerészképzés tananyagába a támogatóeszközökkel 
kapcsolatos ismeretek beépítését. Az ésszerűtlen és szinte betarthatatlan termékismertetési 
korlátozások felszámolását javasolják, így adva lehetőséget a fogyatékkal élő emberek közvetlen 
tájékoztatására.

65  Dankó Dávid – dr. Molnár Márk Péter: Gyógyászati segédeszközök. – Javaslatok egy minőségi ellátási 
rendszer kialakítására. Vitaanyag. Budapest, 2010. november 20. Corvinus Egyetem, Vezetéstudományi 
Intézet.
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3.  Az életvitelt támogató eszközök és a munkavállalást támogató szolgáltatások helye, 
szerepe, elérhetősége, jövője a foglalkozási rehabilitációban a mozgáskorlátozott, 
megváltozott munkaképességű személyek esetében, különös tekintettel a 
munkaerőpiacra lépésre

3.1. A fogyatékkal élő emberek és a munkaerőpiac 

Az alapvető jogok között említettről, a munkához való jogról most nem csak alkotmányos 
alapjogként lesz szó, hisz a foglalkoztatás és az ahhoz kapcsolódó foglalkoztatási rehabilitáció 
létfontosságú a fogyatékkal élő emberek társadalmi integrációja érdekében. A munkához való 
jog nem kezelhető önmagában, egyéb alapvető jogok garantálása szükséges a realizálásához. 
Az esélyegyenlőségi törvény tartalmazza, hogy milyen jogaik vannak a fogyatékos embereknek 
és milyen kötelezettségei vannak az őket foglalkoztató munkáltatónak. Ennek értelmében a 
fogyatékos személy integrált, annak hiányában védett foglalkoztatásra jogosult. A munkáltató 
köteles megfelelően átalakítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a munkahelyi 
környezetet, így különösen a munkaeszközöket, a berendezéseket. Az átalakítással kapcsolatos 
költségekre a központi költségvetésből támogatás igényelhető. Ha a fogyatékos személy 
foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, akkor számára speciális 
munkahelyekkel a munkához való jogot lehetőség szerint biztosítani kell. A védett munkahelyet 
a központi költségvetés normatív támogatásban részesíti. 
A jogalkotó a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának sine qua nonjában 
leteszi voksát az integrált foglalkoztatás mellett a szegregálttal szemben, függetlenül attól, hogy a 
gyakorlat mást mutat. 
Magyarországon a fogyatékos emberek foglalkoztatása több formában valósítható meg, de ezek 
döntő többsége semmiképpen sem tekinthető integrált foglalkoztatásnak. Ebből adódik a kérdés, 
hogy a szegregált foglalkoztatás miképpen készíthet fel egyáltalán, és ténylegesen felkészíthet-e 
az integrált foglakoztatásra? A kérdés megválaszolását kezdjük a foglalkoztatási formák, a 
munkáltatói kör áttekintésével: Hol dolgozhatnak jelenleg a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók? A foglalkoztatók a három nagy csoportba sorolhatóak: szociális foglalkoztatók, 
akkreditált foglalkoztatók és nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatók. 

3.1.1. A szociális intézményi jogviszonyban álló, fogyatékkal élő személy 

A szociális intézményi jogviszonyban álló, fogyatékkal élő személy – a foglalkoztatott – 
intézményen – de nem feltétlenül egyazon székhelyen – belüli foglalkoztatását, az ún. szociális 
foglalkoztatást a szociális törvény és annak végrehajtási rendeletei szabályozzák. A szociális 
hatóságtól engedéllyel rendelkező foglalkoztatónak biztosítania kell az előírt személyi, tárgyi 
feltételeket, és a foglalkoztatásra az intézmény szakmai programja alapján, az egyéni gondozási, 
fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint kerülhet sor. A szociális foglalkoztatásnak 
két formája különböztethető meg.

A munkarehabilitáció célja a szociális intézményben ellátott személy munkakészségének 
valamint testi és intellektuális képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése illetve 
fejlesztése, továbbá a fejlesztő–felkészítő foglalkoztatásra való felkészítés.
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A munkarehabilitációra az intézményi jogviszony keretében kerül sor, az ellátott személy és az 
intézmény vezetője közötti megállapodás alapján. A munkarehabilitáció szolgálati időre jogosít, 
ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizetik. Munkarehabilitációnak minősül különösen az intézmény 
környezetében végzett kisegítő, kiegészítő jellegű, karbantartással, a külső, a belső környezet 
rendben tartásával összefüggő munka. A munkarehabilitáció időbeosztását az ellátott személy 
állapotának, képességeinek figyelembevételével egyénileg kell meghatározni az egyéni gondozási, 
fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben, úgy, hogy a foglalkoztatás időtartama nem haladhatja 
meg a napi 6 és a heti 30 órát, de el kell érnie a napi 4 és a heti 20 órát. Munkarehabilitáció 
esetén a szociális intézmény vezetője az ellátott személyt munkarehabilitációs díjban részesíti. A 
munkarehabilitációs díj havi összege nem lehet kevesebb az aktuális kötelező minimálbér 30%-
ánál.

A fejlesztő–felkészítő foglalkoztatás célja a szociális intézményben ellátott személy számára a 
munkafolyamatok betanítása, és foglalkoztatása révén az önálló munkavégző képesség kialakítása, 
helyreállítása, fejlesztése, valamint az ellátott személy felkészítése védett munka keretében, illetve 
a nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre. A fejlesztő–felkészítő foglalkoztatás 
az ellátott személy és az intézmény, vagy az intézménnyel az ellátottak foglalkoztatására 
megállapodást kötött szervezet által, legfeljebb egy évre kötött munkaszerződés alapján, határozott 
idejű munkaviszony keretében folytatható. A fejlesztő–felkészítő foglalkoztatás keretében az mt. 
munkavállalókra vonatkozó szabályaitól eltérően kell meghatározni a munkaidő és a pihenőidő, 
az éjszaki munkavégzés és a kiküldetés szabályait. Bár a támogatási rendszert nem vizsgáljuk, de 
attól függetlenül megjegyzendő, hogy a szociális intézmény a szociális foglalkoztatás keretében 
foglalkoztatott személy miatt támogatást igényelhet a központi költségvetésből a szociális 
foglalkoztatáshoz. E jogszabályi megfogalmazás alapján a fejlesztő–felkészítő foglalkozás az 
integrációra való felkészítésként is értelmezhető – lenne –, de a szabályozásban, a finanszírozásban, 
a munkáltató érdekeltségi rendszerében semmiféle olyan elem nem található, amely a szociális 
intézetet az integrált foglalkoztatásra való felkészítésében tenné érdekeltté. (Gyakorlatilag inkább 
abban érdekelt, hogy a betanult, a begyakorlott munkaerő ott maradjon, és minél többet 
termeljen.)

3.1.2. Az akkreditációs rendszer

Az akkreditációs rendszerrel 2005 novemberében új elem került a rehabilitációs foglalkoztatás 
rendszerébe. A munkáltatók akkreditációjának célja annak tanúsítása, hogy – az akkreditációs 
tanúsítványban meghatározott székhelyen, telephelyen, illetőleg fióktelepén – a munkáltató 
rendelkezik azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek biztosítják:

az egészségkárosodással, a fogyatékkal élő személyek egészségi állapotának  y
és fogyatékosságának megfelelő munkahelyi környezetben megvalósuló 
foglalkoztatását, és 
tevékenységével elősegíti a munkavállalók képességeivel elérhető legmagasabb  y
szintű foglalkoztatást, 
képes a rehabilitációs tevékenység szabályainak,  y
magatartási szabályainak betartására. y

Továbbá és egyáltalán nem utolsó sorban lehetővé teszik európai uniós mintára, a többcsatornás 
támogatási rendszer kialakítását.
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Az akkreditációs eljárás alapján kiadott akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltató 
minősül akkreditált munkáltatónak. Ugyanakkor az akkreditációs eljárás arra is alkalmas, hogy 
megkülönböztesse a fogyatékos emberek védett (félig védett) foglalkoztatatására alkalmas 
munkáltatókat azoktól, akik, amelyek a fogyatékos emberek integrált foglalkoztatásának feltételeit 
is megteremtették. Erre a megkülönböztetésre szolgál a négy típusú és elnevezésű tanúsítvány. Az 
alaptanúsítvány azt igazolja, hogy a munkáltató a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatására előírt alapvető akkreditációs követelményeknek megfelel, és viselheti az 
akkreditált foglalkoztató elnevezést. A rehabilitációs tanúsítvány a munkáltatót rehabilitációs 
foglalkoztatónak nyilvánítja, míg a kiemelt tanúsítvány egy másik kategória, és a munkáltatót 
védett foglalkoztatónak minősíti. A a feltételes tanúsítvány a kiemelt tanúsítvány megszerzésére 
való felkészülést segíti elő, azt megelőzően kapható. Az akkreditációs tanúsítvány szintenként 
eltérő érvényességi időre állítható ki. 

A kormányrendelet értelmében az akkreditáció iránti kérelmét minden, az mt. szerinti munkaadó 
benyújthatja, az általa foglalkoztatott, foglalkoztatni kívánt létszámtól függetlenül, mindössze 
két, a létszámmal kapcsolatos korlátot kell figyelembe venni – az egyéb a kormányrendeletben 
taxatívan felsorolt kritériumok mellett – a következők szerint:

ha a megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma eléri a 20-at, és ez  y
a létszám eléri a foglalkoztatottak 40%-át, akkor az egyéb feltételek teljesülése 
esetén ez a munkáltató csak rehabilitációs tanúsítványt kaphat, alaptanúsítványt 
nem, míg
kiemelt, feltételes tanúsítványt csak az a munkáltató kaphat, ahol a munkavállalói  y
létszám eléri az 50-et, és a létszám fele legalább 50%-ban megváltozott 
munkaképességű munkavállaló.

A magyarországi jogszabályok már az alaptanúsítvány megszerzéséhez is komoly 
követelményeket állítanak, a rehabilitációs és a kiemelt tanúsítvány megszerzése pedig jelentős 
befektetéseket, illetve folyamatos többletkiadásokat tesz szükségessé. Az akkreditált munkáltatók 
közül csak az alaptanúsítvánnyal rendelkezőkről mondhatjuk, hogy ott integrált foglalkoztatás 
történik. A minősítési szintek közötti különbség a foglalkoztatáshoz adható támogatások 
mértékében és módjában csúcsosodik ki, és ennek okán feszülnek egymásnak a különböző 
minősítésű foglalkoztatók.66 

 A védett műhelyek fogalmáról annyit, hogy a kiemelt tanúsítványban védett foglalkoztatóvá 
minősített, a védett szervezeti szerződést67 kötött, továbbá a szociális és gyámhivatal által kiadott 
szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező foglalkoztatót kérelmére – a feltételek igazolása 
mellett – védett műhelyként nyilvántartásba vehetik. Ennek a „címnek” a közbeszerzési eljárások 
során van jelentősége, a ún. védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések esetében68. 
A jelenlegi szabályozás és főleg a támogatások miatt a munkáltatók érdekeltségi rendszerében 
semmiféle olyan elem nem található, ami az akkreditált foglalkoztatókat az integrált foglalkoztatásra 
való felkészítésében, a tranzitálásban tenné érdekeltté. (Gyakorlatilag inkább abban érdekeltek, 
hogy a betanult, begyakorlott munkaerő ott maradjon, és állandósult, fix mértékű támogatások 
mellett minél többet termeljen.)

66  A rehabilitációs foglalkoztatók ún. félig védett foglalkoztatóknak tekinthetők, ám ilyeneket az európai 
közösségi szabályozás nem ismer, ez „hungarikum”. Ebből következően kiemelt támogatásukra sincs 
lehetőség, nem úgy, mint az adott kört alkotó védett foglalkoztatók estében.
67  A védett szervezeti szerződés keretében történő foglalkoztatás a szociális foglalkoztatás és a védett 
foglalkoztatás határterületén helyezkedik el, léte erősen vitatható. 177/2005 (IX. 2.) korm. r. 9. §.
68  2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 17/A. §.
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Az akkreditált munkáltatók esetében a fogyatékkal élő munkavállalók körét is külön definiálták – 
elriasztóan bonyolult módon69 –, megváltozott munkaképességű munkavállalóként.

3.1.3. A munkáltatók döntő többsége nincs akkreditálva

A munkáltatók döntő többsége nincs akkreditálva fogyatékkal élő emberek foglalkoztatására, 
ezért a fogyatékkal élő emberek foglalkoztatása alapján nem részesül költségvetési támogatásban. 
A költségvetési szervek meg eleve ki is vannak zárva az akkreditáció és a költségvetési támogatás 
lehetőségéből. A nem akkreditált munkáltatók a Munkaerő-piaci Alapból vagy más pályázati 
forrásokból részesülhetnek bértámogatásban, ha megváltozott munkaképességű álláskeresőt 

69  Megváltozott munkaképességű munkavállaló: az a munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló, 
akinek munkaszerződés szerinti napi munkaideje a napi négy órát eléri, ha

ea)  a munkaképesség-csökkenés – 2011. január 1-jét megelőzően az Országos Rehabilitációs és Szociális Szak-
értői Intézet (a továbbiakban: ORSZI), 2007. augusztus 15-ét megelőzően az Országos Egészségbiztosítási Pénz-
tár Országos Orvosszakértői Intézete (a továbbiakban: OOSZI) szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása vagy 
2001. január 1-jét megelőzően, vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértői Intézetének 
szakvéleménye szerint – 50–66 százalékos mértékű, illetve az egészségkárosodás – az ORSZI szakvéleménye, szak-
hatósági állásfoglalása, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: NRSZH) szakhatósági 
állásfoglalása szerint – 40–49 százalékos mértékű, vagy

eb)  a munkaképesség-csökkenés – az ORSZI vagy az OOSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása vagy 
2001. január 1-jét megelőzően, vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértői Intézetének 
szakvéleménye szerint – 67–100 százalékos mértékű, vagy

ec)  az egészségkárosodás – az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, vagy az NRSZH szakhatósági 
állásfoglalása szerint – 79 százalékot meghaladó mértékű, vagy

ed)  az egészségkárosodás – az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, vagy az NRSZH szakhatósági 
állásfoglalása szerint – 50–79 százalékos mértékű, és ezzel összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodá-
sát megelőző munkakörében, illetve a képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra rehabili-
táció nélkül nem alkalmas, azonban az NRSZH vagy az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása alapján 
rehabilitációja nem javasolt, vagy

ee) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továb-
biakban: Ftv.) 23. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján látási fogyatékosnak minősül, vagy a vakok személyi 
járadékában részesül, vagy

ef ) az Ftv. 23. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt 
fogyatékossági támogatásban részesül,

eg) külön jogszabály szerint „súlyos értelmi fogyatékosnak” minősül és erre tekintettel a magánszemélyek jöve-
delemadójáról szóló külön törvény szerint adóalapot csökkentő kedvezmény igénybevételére jogosult, vagy

eh) siket vagy súlyosan nagyothalló, halláskárosodása audiológiai szakvélemény szerint a 60 decibel halláskü-
szöb értékét eléri vagy meghaladja, vagy

ei) a súlyos mozgáskorlátozott emberek közlekedési kedvezményeiről szóló külön jogszabály szerint súlyos moz-
gáskorlátozottnak minősül, vagy

ej)  az egészségkárosodás – az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, vagy az NRSZH szakhatósági 
állásfoglalása szerint – 50–79 százalékos mértékű, és ezzel összefüggésben a jelenlegi vagy az egészségkárosodá-
sát megelőző munkakörében, illetve a képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra rehabi-
litáció nélkül nem alkalmas és rehabilitálható, vagy

ek)  az ea)–ej) alpontban meghatározott mértékű munkaképesség-csökkenés, egészségkárosodás, illetőleg fo-
gyatékosság nem állapítható meg, azonban az NRSZH, az ORSZI vagy az OOSZI szakvéleménye, szakhatósági 
állásfoglalása szerint jelenlegi munkakörében vagy tanult foglalkozásában, illetőleg más munkakörben vagy fog-
lalkozás keretében személyre szóló rehabilitáció megvalósításával foglalkoztatható tovább.
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vagy rehabilitációs járadékban részesülő személyt foglalkoztatnak. Befogadó munkahelyek 
létesítéséhez, munkahelyek rehabilitációs célú adaptálásához pályázati úton minden, a munka 
törvénykönyve alá tartozó munkáltató kaphat a Munkaerő-piaci Alap rehabilitációs alaprészéből 
támogatást, illetve járulékkedvezményhez juthatnak, adólapot csökkentő jogcímen is 
kedvezményhez juthatnak.

A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának 
elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulást köteles fizetni, ha az általa foglalkoztatottak 
átlagos statisztikai állományi létszáma a 20 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott 
munkaképességű személyek átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a létszám 5 
százalékát (kötelező foglalkoztatási szint). (1991. évi IV. törvény – a továbbiakban: flt. – 41/A. §) 
A kötelezettség kiterjed a nemzetgazdaság valamennyi szektorára. A rehabilitációs hozzájárulás 
összege 2011-ben, 964 500 Ft/fő/év volt.

3.2. Egyenlő esélyű hozzáférés a munkavállalásban

Releváns ismeretek a mozgáskorlátozottságról, amiket a foglalkoztatóknak is tudni illik.
 A mozgáskorlátozott embereknek jellemzője, hogy többségük mozgásában gátolt ugyan, 
de ez nem befolyásolja intellektuális képességeiket, kommunikációjukat, kapcsolatteremtő 
képességüket. A csont-, az ízületi, az izom-, az idegrendszer egységes rendszert alkotnak. Bármely 
rész sérülése tartási, mozgási elváltozást okoz, tartós vagy maradandó, motoros vagy szenzoros 
képességváltozást idéz elő. A strukturális és a funkcionális károsodás következménye, hogy a 
harmonikus, célszerű, fiziológiás mozgások nem, vagy csak részben kivitelezhetők. A szerkezeti 
és/vagy működési zavar különböző formában és mértékben jelenik meg.
A mozgásukban korlátozott emberek tipizálása betegségük, sérülésük sokfélesége okán 
problematikus, ezért a munkavégző képességüket, a foglalkoztatásuknál figyelembeveendő 
szempontokat közös ismérvet keresve a testközeli támogatóeszközök szerint kategorizálva 
tekintjük át, követve Zalabai Péterné és Vízvárdi András terminológiáját70.

Az elektromos kerekesszéket használó mozgáskorlátozott személyek esetében jellemző az 
egész testre kiterjedő mozgásfunkcióbeli korlátozottság, a helyváltoztatás önállósága megoldható 
megfelelően kialakított támogatóeszköz esetén szájjal, hanggal, optikai érzékelőkkel irányított 
kerekesszékkel, a személy a mindennapi életvitel során a személy körüli teendőkben segítségre 
szorul, és a megfelelően kialakított környezet, segédeszköz, segítő, munkavégzést segítő eszköz 
esetén egyenértékű munkavégzésre alkalmas.

Az önhajtós kerekesszéket használó mozgáskorlátozott személyeknél a kezek, a karok működése, 
használata többségüknél teljesértékű, vagy egyszerű munkavégzést segítő támogatóeszközökkel 
azzá tehető, a helyváltoztatás többségüknél önállóan megoldható, csak súlyosabb sérülés esetén 
kell külső segítség, megfelelően kialakított környezet és eszközök esetén, az egyéni állapottól 
függő minimális segítséget igényelnek, a kerekesszékből történő ki- és beszállás a felsőtest 
funkcióinak állapotától függően többségüknél segítség nélküli, önálló. 

Botot, mankót, járógépet, protézist használó mozgássérült embereknél tekintettel kell lenni 
a járási nehézségre, többségüknél lassabb az önállóan megoldott helyzetváltoztatás, lehetőleg 
ülő helyzetben végezhető, manuális, szellemi vagy adminisztratív tevékenységhez megfelelő a 
munkavégző képesség, ehhez ergonómiailag megfelelő bútorzat, a munkakörnyezet átalakítása 

70  Zalabai Péterné – Vízvárdi András (2008): Az élő munkahely. Foglalkozási rehabilitációról 
munkaadóknak. Budapest, Motiváció Alapítvány, 21.
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szükséges, és biztosítani kell a támogatóeszközök elérhető távolságban történő, ideiglenes, 
biztonságos elhelyezését.

A munkahelyen kialakított környezettel szembeni elvárásoknál elsődleges a leginkább önálló, 
külső segítség nélküli, kényelmes, különösebb erőkifejtés nélküli akadálytalan mozgást biztosító 
környezet megteremtése. A padozatoknál a csúszásmentesség, beépítésnél, berendezésnél a 
megfelelő szabad szélesség és magasság, a térdszabad kialakítás, az esetleges szintkülönbségek 
megfelelő áthidalása (rámpa, emelőszerkezet) korláttal, pihenővel, kicsúszásgátlóval, 
kezelőeszközök, kapcsolók megfelelő magasságban történő elhelyezése, parkolóhelyek, szociális 
helyiségek kialakítása a legfontosabb.

Mindegyik csoportra jellemző, hogy megfelelő munkakör esetén képes az egyenértékű 
munkára és figyelmet érdemel, hogy az esetek többségében segítő személy jelenléte és 
közreműködése csak akkor szükséges, ha nincs megfelelően kialakítva a munkahelyi környezet, ha 
nem a képességekhez igazodó a feladat, ha ehhez nincs vagy nem megfelelő a támogatóeszköz. 
A munkahelyi környezet, a foglalkoztatás, a munkahelyre történő integráció során tekintettel 
kell lenni a mozgáskorlátozott ember személyiségét befolyásoló tényezőkre is: többek között az 
egyéni jellemzőkre, adottságokra, normákra, értékekre, hitbéli dolgokra, a mozgáskorlátozottság 
mértékére, arra, hogy melyik szervrendszer károsodott, az esetleges másodlagos károsodás 
jellegére és mértékére.

A munkavégzés szempontjából figyelembeveendők a mozgáskorlátozottsággal járó 
akadályozottságok, amik megmutatkozhatnak a manuálisan végzett tevékenységek, az írás, 
a kommunikáció, az érzékelés, az észlelés, gondolkodás folyamataiban valamit a hely- és a 
helyzetváltoztatás során. 

A végtaghiányokkal, fejlődési rendellenességgel született ember esetében az a jellemző, 
hogy azt „megszokta, vele együtt él”, és ennek megfelelően alakítja ki az állapotához igazodó 
mozgásformáit, pl. kézhiány esetén a lábával pótolja kéz funkcióit lábbal gitározik, fest. Ebben 
az esetben agyi reprezentációja ennek megfelelően alakul ki, ez lesz számára a természetes. 
Az alsóvégtag-hiány pótolható művégtaggal, ami így beépül a testsémába. Az élete során 
végtaghiányossá vált személy esetében inkább a pszichikus változás okoz nagyobb problémát 
mint a mozgásé, s hogy ez mennyire kezelhető, azt bizonyítja Erőss Zsolt hegymászó életútja. A 
végtaghiányos személyek esetében a hétköznapok problémáit elsősorban az előítéletek okozzák, 
nem az illetők állapota.

Petyhüdt izomtónus esetén a mozgás, a hely-, a helyzetváltoztatás akadályozott. 
Érzéskieséssel is járhat a gerincvelő-sérülés, ami súlyosabb esetben inkontinenciát is okozhat. 
A munka szervezésekor, a munkahely kialakításakor fokozott figyelmet igényel az ilyen személy 
foglalkoztatása, mert az érzéskiesés miatt nem érez helyenként hőt vagy fájdalmat. Súlyosabban 
gerincsérült személy számára személyi segítő szükséges a hely- és a helyzetváltoztatáshoz, a 
munkavégzéshez, a közlekedéshez stb. A gerincsérültség helyétől és súlyosságától függően 
változik a támogatóeszköz-igénye, ami lehet például bot, önhajtós kerekesszék, elektromos 
kerekesszék, robottechnika, intelligens protézis, optikai érzékelő stb.

A hely- és a helyzetváltoztatásban okoz elsősorban problémát az izomsorvadás. Támogató-
eszközökkel és személyi segítő személyzettel pótolható a hiányosság. Jellemzően az izmok 
fokozott gyöngülése miatt testi terhelhetőségükre nagy figyelmet kell fordítani.

Különböző típusú és súlyosságú mozgás-rendellenességet idéz elő a korai agykárosodás, amihez 
gyakran beszédsérülés is társul, és gyakori az epilepszia megjelenése is. Kialakulhatnak az agy sérülési 
helyétől függően spasztikus tünetek, gyakori a görcsös bénulás, ami a helyzetváltoztatásban, a 
manipulációban, a kézmozgás károsodásában mutatkozik meg. A túlmozgásos (athetotikus) 
személy jellemzője a koordinálatlan túlmozgás, ami nem akaratlagos, torzult mozgásképben 
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jelenik meg, és gyakran beszédzavarral is társul. A környezeti feltételekkel és támogatóeszközökkel 
nagymértékben kompenzálhatóak a hely- és a helyzetváltoztatás nehézségei. Az ataxiás tünetek 
jellemzője az egyensúlyi bizonytalanság és a finom mozgási koordinálatlanság.

A törpenövés jellemző tünete a csövescsontok fejlődési rendellenessége. Környezeti 
adaptációval teljes mértékben kompenzálható.

Az ízületek gyulladásos megbetegedése a gyulladás következményeként deformált ízület, s 
ennek hatására a mozgás fokozottan korlátozottá válik. Ez a „sokízületi gyulladás” jellemzője. Testi 
túlterhelés, fokozott hőváltozás állapotromlást idéz elő. A mozgáskorlátozott személyek megfelelő 
környezetben, támogatóeszközzel és szükség esetén segítővel teljes értékű munkára alkalmassá 
válhatnak, jellemzően a szellemi munkában képesek leginkább kiteljesedni, nehéz testi munkára, 
hely- és helyzetváltoztatást igénylő munkára kevéssé alkalmasak.

Az Európai Unió Tanácsa a 2000/78/EK irányelvben a fogyatékkal élő emberek védelméről 
rendelkezik az egyenlő bánásmód biztosítására a foglalkoztatás és a munkavállalás terén. A 
méltányos foglalkoztatási politika kialakítását célozza, és mint irányelv a tagállamok jogalkotóira 
ró feladatot. Az irányelv 5. cikkelye a megfelelő munkahelyi feltételekről rendelkezik. Rögzíti a 
munkáltatók kötelezettségeként, hogy kedvező feltételeket teremtsenek, „amelyek szükség esetén 
biztosítják a fogyatékkal élők számára a munkához jutás, a munkában való részvétel, a szakmai 
előmenetel vagy a képzésben való részvétel lehetőségét”. Ez az irányelv olyan munkavállalói 
környezet kialakítására törekszik, amiben a fogyatékkal élő emberek nem tehertételt jelentenek 
a társadalom többi része számára, nem jótékonysági alapítványok juttatásaitól és állami 
támogatásoktól függenek, hanem az adófizető közösség teljes értékű tagjaivá válnak.

3.2.1. Akadálymentesítés a foglalkoztatásban 

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szól a 3/2002. (II. 8.) 
SzCsM–EüM együttes rendelet. A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy az irányítása 
alá tartozó valamennyi területen a munkahelyek kialakítása és üzemeltetése feleljen meg a 
rendeletben meghatározottaknak, továbbá a munkavédelemre vonatkozó egyéb szabályoknak, a 
tudományos, a technikai színvonal mellett elvárható követelményeknek. A munkáltató az Mvt. 21. 
§ (2) bekezdésében megjelölt munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok során a létesítmény, 
a munkahely és a technológia esetében munkabiztonsági és munkaegészségügyi szempontból 
egyaránt köteles beazonosítani a várható veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), 
valamint a veszélyeztetettek körét. Köteles felbecsülni a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) 
szerint a veszélyeztetettség mértékét. Meg kell határoznia a védekezés leghatékonyabb módját, 
a műszaki és az egyéni védelem módozatait, illetve az alkalmazandó szervezési és egészségügyi 
megelőzési intézkedéseket. A munkáltató felelős azért, hogy 

a munkahelynek minősülő épületek, építmények a használatuk jellegének  y
megfelelő szerkezetűek és szilárdságúak legyenek;
olyan villamos berendezéseket alkalmazzon, amelyek nem okoznak tűz- vagy  y
robbanásveszélyt;
a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók védve legyenek  y
a közvetlen vagy közvetett érintés okozta villamos baleseti veszélyekkel 
szemben;
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az anyagokat és a védőberendezéseket a feszültségre, a munkavégzési  y
körülményekre és a villamos berendezéseket használó munkavállalók 
szakképzettségére tekintettel válasszák ki,
a munkaeszköz, a munkahely (munkakörnyezet) és a munkavállaló közötti  y
kapcsolatrendszer kialakítása során az ergonómia és az ergonómiai szempontok 
munkaegészségügyi értelmezésével kapcsolatban a vonatkozó jogszabályban 
foglaltak figyelembevételével kell eljárni,
a munkáltató köteles biztosítani, hogy a munkahelyeket, a munkaeszközöket,  y
illetve a felszereléseket és a berendezéseket a higiénés követelményeknek 
megfelelően rendszeresen takarítsák és tisztítsák.

A rendeletben külön előírják, hogy a megváltozott munkaképességű, a fogyatékos 
munkavállalók adottságaira a munkahelyek kialakításánál tekintettel kell lenni. 

Azokon a munkahelyeken, ahol fogyatékos munkavállalókat kívánnak foglalkoztatni, ott az 
ajtókat, az átjárókat, a szintbeli különbségeket áthidaló építményeket, a lépcsőket, a zuhanyzókat, 
a mosdókat és a munkahellyel összefüggő berendezéseket a testi adottságaiknak megfelelően, 
illetve a megváltozott munkaképességüket figyelembe véve kell kialakítani, vagy szükség esetén 
átalakítani. A megváltozott munkaképességű, a fogyatékos munkavállalók részére munkahelyükön 
biztosítani kell az egészséges és biztonságos munkavégzésükhöz szükséges, általuk felismerhető 
jelzéseket.

A mozgássérült emberek alkotják a legnépesebb csoportot a fogyatékkal élő munkavállalók 
csoportján belül, akik számára az akadálymentesítés a munkahelyen való megjelenés alapfeltétele. 
Az akadálymentesítés esetükben nemcsak az alapvetően az építészeti megoldásokból ismert tárgyi 
akadálymentesítésre vonatkozik, hanem ennél jóval többről van szó: az eszközök, a berendezések 
használatáról, a műszaki megoldások soráról, a munkafeltételek biztosításáról, a technológiai 
sorokhoz való biztonságos hozzáférésről a fogyatékosság támogatóeszközökkel történő 
kiegyenlítéséről, a könnyen érthető kommunikációról. A munkáltató kötelezettségei kiterjednek 
az emberi test megváltozott tulajdonságainak megfelelő munkakörnyezet kialakításra, vagyis arra, 
hogy a munka környezete illeszkedjen a munkavállaló megváltozott testi tulajdonságaihoz. 

Napi szinten komoly nehézség az akadályokkal teli környezet a mozgásukban korlátozott 
személyeknek. Akadálymentesnek tekinthető az az épület, amely akadálymentesen 
megközelíthető és használható. Tehát az az épület, amiben minden szerkezetet vagy berendezési 
tárgyat mindenki a lehető legönállóbban használhat, ahol az épületben kínált szolgáltatások, az 
ott lévő munkahelyek önállóan, külső segítség és korlátozás nélkül, biztonságosan, kényelmesen 
és integráltan vehetők igénybe, mert adott az ahhoz szükséges megfelelő méretű hely, információ, 
jelzésrendszer és műszaki háttér. Az épületek akadálymentesítési kötelezettsége az építési törvény 
2. §-ának 9. pontjában meghatározott közhasználatú épületek tekintetében kötelező.

A mozgássérült emberek között is lehet jelentősége az információs technológiák 
akadálymentesítésének is. A fogyatékosságbarát és az igényeikre válaszoló kommunikációs 
intézkedés, a nagy méretű, speciálisan kiképzett felületű kezelőszervek, gombok, érintőképernyők 
számukra is hasznosak. A közérdekű információkat könnyen érthető változatban is hozzáférhetővé 
kell tenni. Az internetes, multimédiás, informatikai fejlesztéseknél és eszközbeszerzéseknél 
biztosítani kell a fogyatékos személyek korlátlan hozzáférését.

Ha munkáltatója nem tud akadálymenetes környezetet biztosítani a munkavégzéséhez, 
akkor a fogyatékkal élő munkavállaló a munkáltatóval távmunka-szerződést is köthet. A munka 
törvénykönyve külön fejezetben rendelkezik a távmunkáról. Abban az esetben ismerik el a 
munkavégzést távmunkának, ha a munkavállaló a munkát rendszeresen, az általa választott, a 
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munkáltató székhelyétől, telephelyétől elkülönült helyen és informatikai eszköz útján végzi, s 
annak eredményét elektronikus eszközzel továbbítja. A munkához valamint a kapcsolattartáshoz 
szükséges eszközöket a munkáltató köteles biztosítani, és a munkáltatónak a munka elvégzése 
körében fennálló utasítási joga teljes körű. A távmunkában biztosítani kell, hogy az alkalmazott a 
lehető legkönnyebben élje meg a munkahelytől való elszigeteltségét: rendszeres találkozásokat, 
vagy telefon-, illetve videokonferenciákat kell szervezni ehhez. A távmunkán kívül bedolgozói 
jogviszony is létesíthető fogyatékkal élő munkavállalók munkaviszonya tekintetében. A bedolgozói 
jogviszony önállóan végezhető munkára létesíthető, a munka teljesítménykövetelménye 
munkanorma formájában illetve más mennyiségi mutatókkal meghatározható. A távmunkához 
hasonlóan a bedolgozás helye sem a munkáltató székhelye, viszont a bedolgozó a munkáját saját 
eszközzel, a foglalkoztató által biztosított anyaggal, önállóan, a foglalkoztató közvetlen irányítása 
nélkül végzi. A bedolgozó a munkájához a vele közös háztartásban élő személyek segítségét 
is igénybe veheti, a távmunkánál viszont erre nincs lehetőség. Ezek a foglalkoztatási formák 
esetenként megoldást jelenthetnek, ám az elszeparáltság nehezen visz az integrált foglakoztatás 
irányába. Nem felel meg az esélyegyenlőségi követelményeknek a bedolgozói jogviszony, ha 
nincsenek megfelelő szerződésbe foglalva a megállapodás részletei, vagy ha a bedolgozók 
tartósan képtelenek a munkanormájuk teljesítésére. A vállalt esélyegyenlőségi intézkedés 
teljesítését elsősorban munkaügyi dokumentumok igazolják. 

A közlekedési vagy az útviszonyok, vagy az egészségi állapot, a szociális körülmények miatt 
indokolt megoldás lehet a rugalmas vagy csúsztatható munkakezdés is. Ebben az esetben 
a munkavállalónak az ún. törzsidőszakban a munkahelyen kell tartózkodnia, az ezen kívül eső 
időszakban önállóan és függetlenül szervezi a munkanapját. Csúsztatható munkakezdés esetén 
a munkáltató lehetővé teszi, hogy az egyén igényeinek megfelelően kezdje a munkanapját. Nem 
tekinthető rugalmas vagy mobil munkaidőnek, amikor a munkáltató elvárja a munkavállalótól, 
hogy a teljes munkaidején felül legyen rugalmasan elérhető, illetve foglalkoztatható. 

3.2.1.a. Kockázatbecslés

Kockázatbecslésen kell alapulnia a fogyatékkal élő személyek munkahelyi veszélyek elleni 
védelmét szolgáló intézkedéseknek. A kockázatbecslés annak körültekintő vizsgálata, hogy 
a munka során mi okozhat kárt az embereknek. Segítségével megítélhetjük, hogy elegendő 
óvintézkedést vezettünk-e be, vagy további lépéseket kell tenni a veszélyek megelőzése érdekében. 
A cél, hogy senki ne sérüljön vagy betegedjék meg. A kockázatbecslés magában foglalja a 
veszélyek beazonosítását a vállalatban (akár a munkával kapcsolatos tevékenységekből, akár más 
tényezőkből, pl. az épületek elhelyezkedéséből adódnak azok), ezután a kockázat mértékének 
értékelése következik a már meglévő óvintézkedések figyelembe vételével. A kockázatbecslés 
során be kell azonosítani a különösen nagy kockázat alatt lévő személyeket. A megfelelő és 
elégséges kockázatbecslésnek segítenie kell a felhasználókat annak kiválasztásában, hogy mely jó 
gyakorlati intézkedések a leginkább megfelelőek a kockázat megelőzésére általában, és egyúttal 
melyek előzik meg azoknak a személyeknek a kockázatát, akiket különösen nagy kockázat alatt 
lévőként azonosítottak be. 
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3.2.1.b. Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség kidolgozott egy 10 lépésből 
álló vizsgálati módszert, ez a 10 lépés a fogyatékos dolgozók munkavédelmének elősegítése érdekében 
szervezetek számára: 

Vizsgálja meg, hogy mely munkahelyek és munkák felelhetnek meg a vállalaton belül 1. 
a fogyatékos  dolgozók számára. E munkahelyek kiválasztása a vállalaton belüli összes 
munka kockázatbecslése alapján történjen. 
A kockázatbecslés során próbálja meg elképzelni, hogy a felmért munkahelyek milyen 2. 
típusú fogyatékossággal lennének összeegyeztethetőek, biztosítva a fogyatékos 
dolgozók és a többi dolgozó azonos kockázatát. Ne feledje, hogy fogyatékosságtól 
függetlenül az összes dolgozó számára előnyös az a kockázatbecslés, amely a veszélyeket 
a forrásaiknál ragadja meg. 
Változtassa meg a tárgyi környezetet úgy, hogy a fogyatékos dolgozók számára is 3. 
megfelelő legyen, például a helyiségek vagy a munkaállomások átalakításával. Például 
rámpák, liftek, villanykapcsolók, világos festékkel jelzett lépcsőfokszegélyek, tapintható 
figyelmeztető csíkok a lépcső tetején, hang- vagy figyelmeztető jelzések, automatikus 
nyitószerkezetek a nehéz ajtókon, ajtókilincsek, csengők, kerekesszékkel közlekedők 
számára elérhető, illetve látássérült emberek számára könnyen beazonosítható beléptető 
eszközök, csúszásmentes, egyenletes járófelület. E változtatások nemcsak a dolgozók, 
hanem a vállalat látogatói számára is előnyösek. 
Tegye lehetővé a fogyatékos dolgozók hozzáférését a szükséges támogató technológiákhoz, 4. 
például szoftverekhez és hardverekhez a mozgás- vagy beszédkorlátozott dolgozók 
számára (pl. Braille-billentyűzet, kéz nélkül használható telefon, szöveges telefon vagy 
minicom stb.). 
Bármely esetben, ha a munkahely tárgyi környezetét megváltoztatják, vagy új 5. 
felszereléseket szereznek be, győződjön meg róla, hogy a változtatások vagy az új 
beszerzések megfelelőek-e a fogyatékos dolgozók számára is. 
Ne feledkezzen meg a munkatervezés és a munkaszervezés felméréséről: nemcsak a 6. 
tárgyi környezet okozhat nehézséget a fogyatékos dolgozók számára. Például gondolja 
át a műszakok megfelelőségét, a gépek által megszabott munkaütemet, a munkaidő 
rugalmasságát, ami lehetővé teszi a rehabilitációs célú, vagy felmérésből, kezelésből 
eredő hiányzásokat stb. Vegye figyelembe a pszichoszociális veszélyeket: a fogyatékosság 
néha ürügy a zaklatásra. 
Munkatervezésnél vegye figyelembe az emberek képességeit: a fogyatékos dolgozóknak 7. 
gyakran vannak különleges képességeik, amelyeket a nem megfelelően kialakított 
munkafeltételek esetén nem tudnak hasznosítani. 
Az intézkedéseket vitassa meg a fogyatékos személlyel, mivel az egyén tudja általában 8. 
legjobban, hogy mire van szüksége. 
A dolgozók képviselőivel együttműködve tekintse át a stratégia megvalósításának 9. 
hatékonyságát és eredményességét, és ha szükséges, akkor változtasson és javítson. 
Kérjen tanácsot, amikor szükséges. Ebben segítségére lesznek a munkavédelmi 10. 
szolgálatok és hatóságok, az egészségügyi szakemberek, a biztonsági szakemberek és 
az ergonómusok, a fogyatékosok foglalkoztatási szolgálatai vagy a fogyatékosságügyi 
szervezetek. 
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A szervezeten belüli szaktudás biztosításának egyik módja esélyegyenlőségi felelős, illetve 
tanácsadó, esetleg tapasztalati tanácsadó alkalmazása. Az esélyegyenlőségi felelős, tanácsadó 
feladata, hogy segítsen felmérni a szervezetnél a legfontosabb esélyegyenlőségi hiányosságokat, 
illetve hogy segítsen az ezekre a szervezet jellegéhez illeszkedő megfelelő megoldások 
kidolgozásában és bevezetésében. 

3.2.2. Akadálymentesítés versus támogatóeszközök a munkahelyen

Az építetett munkahelyi környezet akadálymentes kialakítása lehetővé teszi a fogyatékkal élő 
munkavállalók számára a munkát, a biztonságos munkavégzést. (Mindennek része a munkahely 
megközelíthetősége a közterületről, a telephelyen, az üzemen belüli közlekedés, az épületeken 
belüli közlekedési lehetőségek, a munkahely, a munkaterület kialakítása, a szociális létesítmények, 
a pihenőhelyek kialakítása, a szociális, az egészségügyi, a sportolási, a képzési lehetőségek, 
a szolgáltatások elérhetősége.) Ám a munkahelyek akadálymentes kialakítása csak egyik – bár 
vitathatatlanul szükséges – eleme annak a rendszernek, amely a fogyatékkal élő munkavállalókat 
körbe kell(ene) hogy vegye, biztosítva az értékteremtő munkavégzés lehetőségét. 

A munkahelyek vonatkozásában is a környezet, a munkahelyek 
akadálymentesítése a privilegizált terület, s ennek során az egyén 
számára személyre szabható támogatóeszközökre, a 
támogatóeszközöknek a környezettel, a munkafolyamatokkal történő 
összehangolására, harmonizálására a jelentőségéhez képest jóval 
kevesebb figyelem és forrás irányul. A támogatóeszközökön, a 
munkahelyeken nemcsak az úgynevezett gyógyászati segédeszközöket 
kell érteni, hanem mindazokat a műszaki, technikai, 

információtechnológiai, robottechnikai, munkafolyamat-szervezési megoldásokat, amik 
használatával a mozgássérült, a mozgásában korlátozott személy fogyatékosságát úgy 
kompenzálják, hogy teljes értékűen képes ellátni a munkafolyamatot. Ezek a támogatóeszközök 
nehezen tipizálhatóak, nemcsak munkafolyamatonként mások és mások, hanem ezen belül a 
személy adottságaihoz, fogyatékosságához kell azokat kifejleszteni, igazítani, a sorozatgyártottakat 
át kell alakítani, vagy egyedileg kell az eszközöket legyártani. Ezek a munkahelyeken alkalmazott 
műszaki, technikai megoldások, támogatóeszközök szétfeszítik a hagyományos 
gyógyászatisegédeszköz- fogalmat. A segédeszközök fogalmi rendszerének differenciáltabb 
újradefiniálását, támogatási rendszerük teljes átszabását igénylik. Konzekvensen végig kell vinni 
mind a szabályozási, mind a támogatási rendszeren a fogalmak közötti különbségtételt, tekintettel 
az ISO 999:2011 szabványra, amely a fogyatékkal élő személyek műszaki segédeszközeinek 
osztályozási és szakkifejezési gyűjteménye71. 

A munkahelyeken alkalmazott támogatóeszközök – az AT (Assistive Technologies), magyarul 
támogatótermék és támogatótechnológia elvén – a környezeti elvárások és a felhasználói 
képességek közötti rést hidalják át, vagyis az akadályok számának csökkentését, nehézségük 
enyhítését célozzák. 

A kifejezés magában foglal minden olyan technológiát, berendezést, eszközt, technikai 

71  Három fő kategóriát különböztet meg, a testközpontú támogatóeszközöket, a tréninghez, a 
képességfejlesztéshez felhasználható támogatóeszközöket és a mindennapi élethelyzetekben segítő 
problémamegoldó támogatóeszközöket.
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megoldást, eljárást, rendszert vagy annak elemeit, amely akár sorozatgyártásban akár egyedileg 
készül, valamint mindazt a szolgáltatást, amely képes közvetlenül a fogyatékkal élő ember 
funkcionális képességét fenntartani illetve javítani, munkateljesítményét növelni, és kiegyenlíteni 
azt a bizonyos rést. Nem tartozik ebbe a definícióba az olyan orvostechnikai eszköz, amelyet a 
szervezetbe ültetnek be. A technológia magában foglalja a kiválasztás, a tervezés, az előállítás, a 
szerelés, az átalakítás, a testre szabás, az alkalmazás, a karbantartás, a javítás, a csere, a felkészítő 
képzés, a segítség tevékenységét is.

A munkahelyek egyénre szabása a legegyszerűbb tevékenységeknél is elvégzendő feladat, 
az állítható asztalmagasság, a szék állítható ülőmagassága, kartámaszok elhelyezése, egyedi 
tervezésű bútorok készítése, a munkaeszközök személyre adaptálása idetartozik, vagy az 
öltözőkben állítható magasságú ágyak segíthetik kerekesszéket használó emberek átöltözését. 
A mozgássérült munkavállalók esetében mindenekelőtt a közlekedés biztosítása az elsődleges 
szempont, hogy a kerekesszéket használó dolgozó a munkafolyamatokhoz szükséges 
anyagokat, eszközöket elérhesse. A szociális helyiségek kialakítása is legyen számukra megfelelő. 
A munkahely kialakításakor tekintettel kell lenni a használt támogatóeszközök kapcsán a 
padlóburkolat csúszásmentességére, hézagméretére, a padozatok lejtésére, a kerekesszék 
felborulásának megakadályozására, a vészjelző berendezések használhatóságára, a kapcsolók, a 
kezelőberendezések magasságára, a parapet, az átadóablakok, a pultok magasságára, a párkányok 
szélességére, alul térdszabadterület kialakítására, a munkahelyeknél, a tárolóhelyeknél, a technikai 
eszközöknél a „rákanyarodás” biztosítására, szekrényeknél a tolóajtók alkalmazására, arra, hogy a 
bottal, a járókerettel, a mankóval közlekedő embereknek ezeket az eszközöket elérési távolságon 
belül helyezzék el, emellett szükség esetén gondolni kell a végtagok hőérzetének hiányára, a 
kartámasz, a csuklótámasz megfelelő elrendezésére. 

A kerekesszékeknek rendkívül sok fajtájuk van funkciójuknak megfelelően, s ebből adódóan 
az utcai közlekedésre, az otthoni igénybevételre maximálisan alkalmas kerekesszékek az esetek 
döntő többségében nem célszerűek a munkához. 

A munkahelyekre kisebb, kevesebb kényelmi állítási lehetőségű, könnyen állítható kar- és 
lábtámaszú, fordulékonyabb, „gyorsabb” kerekesszékek a célszerűek. A környezet, az épületek a 
végtelenségig nem alakíthatóak át. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a dolgozónak a munkahelyén 
munkakezdéskor másik kerekesszékbe kell(ene) átülnie. A sporteszközöknél látható a leginkább, 
hogy milyen széles a különböző tevékenységeket lehetővé tevő kerekesszékek választéka. 
Azonban a finanszírozás, a támogathatóság problémája miatt nagyon kevés munkahelyen adatik 
meg az átülés lehetősége. Itt kell megjegyezni, hogy áramszünet esetére is gondoskodni kell a 
szabad mozgás feltételeiről. 

A segédeszközök rendkívül sokfélék. A legnagyobb fejlődésen az informatikai eszközök 
mentek és mennek keresztül. A mozgássérült emberek számára fejlesztették ki hanyattegeret  és 
a speciális joysticket, ismert és használt technológia az érintőképernyő, vannak a pálcák és a botok 
és a belégzéssel és kilégzéssel irányítható (angolul sip-and-puff ) rendszerek. A desktop trackball 
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technológiával pedig a kerekesszék karfájáról vezérelhető akár a forgácsoló gép is. A kerekesszékek 
között a csúcstechnológiát a giroszkópos elven működő és a lépcsőmászó kerekesszék képviseli. 

A mozgásfogyatékossággal élő emberek számára készített segédeszközök rendkívül sokrétűek, 
a technikai fejlettség jelenlegi szintjét képviselik, és képesek lennének a munka világába történő 
(re)integrációt segíteni. Azonban ezeknek az eszközöknek az elérhetősége, a támogathatósága 
ezt jelenleg még korántsem teszi lehetővé. 

 
 

3.2.3. A komplex rehabilitáció fogalma, szakaszai a jog és az intézményrendszer 
tükrében 

3.2.3.a. A komplex rehabilitáció fogalma

A komplex rehabilitáció fogalmát és intézményrendszerét 2008-ban vezették be a 
rehabilitációs járadékos ellátás keretei között. A komplex rehabilitáció egyénre szabott, vagyis 
az egyén szükségleteihez, igényeihez alkalmazkodó. Ez az európai uniós szociális, egészségügyi 
vagy területfejlesztési stratégiai tervezésben az egyik legmarkánsabban jelen lévő alapelv, amely 
szerint a szolgáltatások során nem a hátrányos helyzetű ember képességeit és adottságait kell 
figyelembe venni, hanem szükségleteit, céljait és törekvéseit is. A rehabilitáció komplex folyamata 
alapvetően három fő szakaszból áll, amelyeket céljuk szerint tudunk megkülönböztetni. Az 
orvosi (egészségügyi) rehabilitáció az egészségi állapot helyreállítására, a szociális rehabilitáció az 
önellátás, az önálló élet és a társadalmi életben történő részvétel támogatására, míg a foglalkozási 
rehabilitáció a munkaerőpiacra történő belépés elősegítésére irányul. Ismert még a képzési, az 
oktatási vagy a pedagógiai rehabilitáció is, ezek a szakmai képzésekre vonatkoznak, de magukban 
foglalják az egyén egészségi szempontból történő nevelését, a betegség elfogadását és az 
életvitel módosítását is.

3.2.3.b. A komplex rehabilitáció szakaszai

A komplex rehabilitáció szakaszai. A komplex rehabilitációs folyamat első lépéseként megjelenő 
orvosi rehabilitáció célja a funkcióképesség lehetőség szerinti helyreállítása, ami megalapozza 
a lehető legjobb életminőség elérését. Az orvosi rehabilitáció az a tevékenység, amit az 
orvostudomány a saját eszközeivel (diagnosztikával, terápiával, prevencióval, gondozással) kínál a 
megváltozott munkaképességű valamint a fogyatékossággal élő embereknek, hogy képességeik 
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fejlesztésével önállóságukat részben vagy egészben visszanyerjék, és képessé váljanak a családba, 
a munkahelyre, a társadalomba való beilleszkedésre. 

A társadalomba, a közösségbe való visszatérést célozza a szociális rehabilitáció, a szociális 
szolgáltatások rendelkezésre állásának ellenőrzése, szükség szerinti pótlása. Eszköztára a 
mindennapi életvitelhez szükséges készségek fejlesztése, a munka világába való belépés, 
a munkában maradás támogatása, a szociális együttélési stratégiák fejlesztése, a visszaesés 
megelőzése. A szociális rehabilitáció során feladat a hiányzó, az elveszett, a beszűkült, a megromlott 
természetes támogatórendszerek – a család, a közösségek, a referenciacsoportok – helyreállítása 
illetve pótlása. A szociális rehabilitáció másik feladata annak elősegítése, hogy a fogyatékossá vált 
ember, illetve családja megőrizhesse korábban elért társadalmi státusát. Ennek egyik legfontosabb 
eszköze a megváltozott élethelyzet miatt kieső vagy csökkenő jövedelem helyettesítése, pótlása. 
A szociális rehabilitáció fontos eleme a munkavállalás tárgyi feltételeinek megteremtésében 
való közreműködés. Idetartozó, de speciális terület a mentálhigiénés rehabilitáció, a tartósan 
akadályozott személy és családja pszichés támogatása az új helyzet elfogadásában, a veszteség 
feldolgozásában és megoldásában. 

Vizsgálódásunk szempontjából lényeges a foglalkozási rehabilitáció, aminek célja a tartósan 
akadályozott emberek munkaerő-piaci integrációját elősegítő minimumfeltételek megteremtése, 
hogy az érintett emberek alkalmassá váljanak a minél teljesebb értékű foglalkoztatásra. Célja 
továbbá, hogy érdekeltek legyenek a munkavállalásban, a munkáltatók pedig befogadóvá 
váljanak a fogyatékossággal élő emberek iránt. Növekedjék a fogyatékossággal élő emberek 
között a foglalkoztatottak száma, aránya, és mindenekelőtt az integráltan foglalkoztatottak 
száma és aránya növekedjék. A foglalkozási rehabilitációt befolyásolhatja a térség munkaerő-
piaci helyzete, a prognózisok, a kilátások, a perspektívák. Ezért fontos, hogy a munkaerőpiacon 
megjelenni szándékozó, fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű ember is tisztában 
legyen saját munkavállalói értékeivel, és legyen ismerete arról is, hogy foglalkoztatásához 
leendő (vagy jelenlegi) munkaadója milyen támogatásokra, szolgáltatásra jogosult. A minél 
eredményesebb rehabilitációban, illetve annak vállalásában a társadalomnak és az egyénnek 
egyaránt jelentős érdekeltsége van, mindezzel együtt a rehabilitáció egyénre szabott, vagyis az 
egyén szükségleteihez, igényeihez alkalmazkodó.

Alapkövetelmény a komplex rehabilitációval kapcsolatban, hogy egymásra épülő, rendszerbe 
szerveződő elemekből álljon, biztosított és szabályozott legyen az egyes területek eszköz- és 
intézményrendszere, a rehabilitáció egyes elemei – egyéni szükséglet szerint – mindenki számára 
egyenlő eséllyel hozzáférhetőek legyenek, érvényesüljön a legkisebb veszteség elve, azaz mindig 
a megfelelő időben részesüljön az érintett személy a rehabilitáció időszerű programjában, a 
rehabilitációs folyamatokat a szükséglet vezérelje, minden elemük a lehető legteljesebb emberi 
élet megvalósulását szolgálja.

3.2.3.c. Az FNO

Az FNO a funkcióképesség, a fogyatékosság valamint az egészség nemzetközi osztályozása, 
amely a emberi szervezet funkcióképességét vizsgálja, osztályozza egységes és szabványosított 
nyelvet és alapot biztosítva az egészség és az egészséghez kapcsolódó állapotok összevetéséhez. 
A funkcióképesség, a fogyatékosság és az egészség nemzetközi osztályozása (FNO) szerint a munka 
vállalásának, megtartásának és az abban való előrehaladásnak az esélyeit számtalan tényező 
befolyásolhatja. Az FNO a megromlott egészségi állapothoz társuló funkciócsökkenés vizsgálatához 
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ad módszertani vezérfonalat, így – közvetlen kapcsolatban állva a BNO-val (a betegségek 
nemzetközi osztályozásával) – nemcsak maguk a betegségek (az egészségkárosodás), hanem azok 
következményeinek osztályozása is lehetővé válik. A fogyatékosságot a megváltozott egészségi 
állapotú egyén és környezete kölcsönhatásaként értelmezi, és nemcsak a problémák kategóriákba 
sorolására alkalmas, hanem különböző minősítőkkel a problémák súlyossága is leírható. Hasznos 
információkat szolgáltat statisztikai elemzésekhez, a klinikai gyakorlat számára, az egészségi állapot 
változásainak nyomon követéséhez, az ellátás eredményességének megítéléséhez, továbbá 
az egészségkárosodások, a fogyatékosság, a megváltozott munkaképesség megállapításához. 
Az FNO szemlélete teljes mértékben egybevág a fogyatékosság szociális modell szerinti 
meghatározásával. Így válik alkalmassá olyan új minősítési rendszer megalapozására, ami nem az 
általános munkaképesség-csökkenést állapítja meg, hanem az egészségkárosodás mértékének, 
a fogyatékosság jellegének és súlyosságának, a megmaradt, fejleszthető munkaképességnek, 
valamint az egészségkárosodott munkavállalók foglalkoztathatóságának megállapítására is 
alkalmas.

3.2.3.d. A foglalkozási rehabilitáció intézményrendszere

Mielőtt a foglalkozási rehabilitáció intézményesített szereplőit végigvennénk, előre kell bocsátani 
annak problematikus elmeit. Az intézményrendszer minden szintjén rendkívül széttaglalt, mind a 
felsővezetés szintjén, mint a megvalósítás szintjén nehezen működtethető. A terület minisztériumi 
szintű irányítása megoszlik a de jure esélyegyenlőségért egyértelműen felelőssé tett miniszter és az 
ilyen felelősséggel fel nem ruházott nemzetgazdasági – munkaügyekért felelős – miniszter között. 
Az utóbbi az, aki gyakorlatilag rendelkezik a megvalósító szervezetrendszer irányítása, ellenőrzése 
és az erre rendelkezésre álló források fölött, így de facto irányítja a tevékenységet. Ez a megoldás 
erősen vitatható, s ez kihat a foglalkozási rehabilitáció hatékonyságára, megvalósíthatóságára.

A megyei kormányhivatalokba beintegrálódott nyugdíjbiztosítási igazgatóságok, mint 
nyugdíjbiztosítási szakigazgatási szervek töltik be az ellátások megállapításában, a foglalkozási 
rehabilitáció megkezdésében a hatóság szerepét. A benyújtott igény elbírálásához 
anyugdíjbiztosítási szakigazgatási szerv megkeresésére a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
megyei kirendeltségeinek szakértői bizottságai készítik el a komplex minősítést és szakvéleményt, 
a szakhatósági állásfoglalást az egészségkárosodás mértékéről, a szakmai munkaképességről, a 
rehabilitálhatóságról, a rehabilitáció lehetséges irányáról, valamint a rehabilitációs szükségletekről. 
A komplex minősítés során a szakértői bizottság legalább két tagja orvosszakértő, legalább egy 
tagja foglalkoztatási szakértő, legalább egy tagja szociális szakértő. 
 Az NRSZH szakértői bizottsága a rehabilitációs szükségletek három körét határozza meg: az orvosi 
rehabilitációs, a szociális rehabilitációs, valamint a foglalkoztatási rehabilitációs szükségleteket. 
(Például: a bizottság egyszerre javasolhat fizikoterápiát, pszichológiai tanácsadást és családsegítést 
a rehabilitálandó személynek.)

A rehabilitáció összetett fogalomkör, több egységből és több szakaszból áll. Nemcsak arra 
kell tekintettel lenni, hogy az érintett személy testileg rehabilitálható-e, hanem arra is, hogy 
milyen legyen a rehabilitáció iránya, alkalmas-e, vagy alkalmassá tehető-e a megváltozott 
munkaképességű személy a szakképesítése szerinti vagy egyéb munkakörben a foglalkoztatásra, 
illetve mérlegelni kell az egyén társadalmi, szociális helyzetét, a térség munkaerő-piaci 
lehetőségeit, rehabilitációs szolgáltatásait. Ha a szakértői bizottság megállapítja, hogy az érintett 
személy az egészségkárosodásától függően alkalmassá tehető a jelenlegi, az egészségkárosodását 
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megelőző, vagy a képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra, akkor a 
rehabilitáció lehetséges irányaként ezt a munkakört, illetve munkaköröket jelöli meg. Az NRSZH 
vonatkozásában idetartozó megjegyzés, hogy 2011. 01. 01-től az akkori Foglalkoztatási és Szociális 
Hivataltól átkerült az NRSZH szervezetébe a foglalkozási rehabilitáció szakmai irányítását végző 
főosztály, amely emellett végzi a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató 
akkreditált munkáltatók költségvetési támogatásai magállapításából, folyósításából adódó 
feladatokat is. Ezzel a foglalkozási rehabilitáció szakmai irányításért felelős, az ehhez szükséges 
szakmai ismeretekkel, gyakorlattal, bejáratott eljárásokkal rendelkező szervezeti egységet elvágták 
a foglalkozási rehabilitációt megvalósító szervezeti egységektől, az NFSZ kirendeltségeitől, 
amelyek szervezetirányítási, vezetési, ellenőrzési hatáskörei szakmailag kiürülve ott maradtak a 
Foglalkoztatási Hivatalnál. 

 A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat kirendeltségeinek nem teljeskörű és nem konzekvens 
jogszabályi környezetben kell megvalósítaniuk, lebonyolítaniuk a foglalkozási rehabilitációt. A 
különféle szintű kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként működő munkaügyi központok 
különböző szervezeti egységeiben megvalósítandó – szabályozott, szakmai tartalommal kitöltött 
– foglalkozási rehabilitációs tevékenységek kikerültek a tevékenység fő áramlatából, bizonytalan 
mind a szervezeti helyzet, mind a szakmai ismerettel rendelkező szakemberek helyzete, egyedül 
a TÁMOP 1.1.1. program keretén belül folytatott tevékenység mutat némi állandóságot, szakmai 
színvonalat. Elvileg a kirendeltség a foglalkozási rehabilitációs feladatainak sorában, a rehabilitációs 
tervben rögzítettek szerint, az egyénnel kapcsolatos szolgáltatásokat szervez és bonyolít le, 
informál, tanácsot ad, támogatásokat javasol, állásokat tár fel, munkaadói kapcsolatot tart, valamint 
kapcsolatot tart a szolgáltató szervezetekkel, személyekkel, megoldja a komplex rehabilitációval 
összefüggő, külön jogszabályban meghatározott feladatokat. 

3.2.4. Eszközök módszerek a munkaerő-piaci (re)integrációban

A munkaerő-piaci reintegrációnak, mint a munkaerőpiacnak is két oldala van, egyrészt 
a munkavállalói oldal, másrészt a munkáltatói oldal. Az eszközöket, a módszereket, a 
szolgáltatásokat is lehet így csoportosítani, aszerint, hogy kinek kínálják azokat: a munkáltatónak, 
avagy a fogyatékkal élő leendő munkavállalónak. A lényeg az, hogy a munkaerőpiacra történő 
visszajuttatás áll a középpontban és párhuzamosan fut(hat) a két szolgáltatási csomag. A 
fogyatékkal élő emberek foglalkoztatásának komoly akadályai lehetnek a hosszabb passzív időszak 
okozta kedvezőtlen személyiségváltozások, a munkavállalás szempontjából fontos készségek, 
képességek meggyengülése. Ezért az újrafoglalkoztatás esélyének növeléséhez további olyan 
direkt segítségre is szükség lehet, ami nélkül a jó színvonalú fejlesztés, a megerősítés, az esetleg 
piacképes szakma ellenére sem tud az ügyfél elhelyezkedni, vagy tartósan munkában maradni. A 
szolgáltatásokat kínálhatják az állam által fenntartott szolgáltatók, erre szakosodott szolgáltatók, 
illetve civil szervezetek is. A fogyatékos ember – a leendő munkavállaló – foglalkozási rehabilitációja 
szolgáltatási folyamatának lépései – függetlenül a szolgáltató szervezet típusától – a következők 
szerint csoportosíthatóak: preventív humánszolgáltatások, közvetlen együttműködési szakasz és 
a nyomonkövetés szakasza. 

A szolgáltatási folyamat modellje részletesebben: 
kapcsolatfelvétel, kapcsolatteremtés, együttműködés, y
tájékoztatás, tanácsadás (általános és a további együttműködésről),  y
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állapotfelmérés y 72 – az élethelyzet feltárása, komplex megismerési folyamata –, 
felkészítés a munkavállalásra, egyéni rehabilitációs – fejlesztési – terv készítése, szolgáltatási  y
tervvel, segítségadás, képzésbe, szolgáltatásba vonás, kompetenciafejlesztés, 
próbamunka, munkakipróbálás, nem piaci környezetben, képzés, fejlesztés keretei  y
között,
munkaközvetítés és ahhoz kapcsolódó előkészítő tevékenységek, álláshelyfeltárás,  y
párosítás, illesztés,
a munkáltató felkészítése, a munkahely előkészítése – munkáltatói érzékenyítés,  y
szolgáltatás a munkáltatónak, a leendő munkatársak felkészítése, támogatási 
lehetőségek –,
munkába állás, betanulás – önálló közlekedés, a munkafolyamatok betanítása,  y
munkahelyi beilleszkedés,
utánkövetés, utógondozás a munkáltató, a munkavállaló, a családok vonatkozásában,   y
– a munkahelyi beilleszkedés segítése, személyes kapcsolattartás, mediálás, 
konfliktuskezelés, az állás megtartását célzó egyéni, csoportos programok.

A szolgáltatások így csoportosíthatóak:
A munkavállalásra való felkészítés (pl. a motiváció erősítése, a munkavállalással  y
kapcsolatos szabályok, kötelezettségek és jogok megismertetése és elfogadtatása).
A munkavállalást akadályozó (pl. szociális, mentális, egészségi) tényezők feltárása és  y
megoldásuk segítése.
A megfelelő munkahely megtalálásának segítése. E célcsoport esetében különösen  y
fontos azt vizsgálni, hogy a munkahely és a munkavállaló kölcsönösen megfelelnek-e 
egymásnak. 
A munkáltatók megnyerése y . A hátrányos helyzetű ügyfelek esetében még akkor is 
szükség van a munkáltatók befogadásának erősítésére, ha egyébként az ajánlott 
személy minden szempontból megfelel a munkakör elvárásainak.
A munkatapasztalat-szerzés elősegítése y . Mindenképpen e célcsoport munkavállalási
esélyeit növelhetnénk azzal a szolgáltatási formával, amely a passzív időszak ellenére  y
– adott tevékenység begyakoroltatásával – jó teljesítmény elérésére tenné képessé a 
tartósan akadályozott személyt.
A személyközpontú szolgáltatás fontos színtere lehet a munkavégzés támogatása is.  y
Ez elsősorban a tárgyi, a kommunikációs és az egyéb akadályok elhárítását, valamint 
a munkáltatók és a munkatársak felkészítését jelentheti a fogyatékkal élő dolgozó 
fogadására, vagy ha a munkáltató számára átalakítaná a konkrét személy igényeihez a 
munkahelyet, a munkakörnyezetet, akkor elvégezné az adaptálási feladatokat.

72  Ehhez kitűnően alkalmazható a spanyol Lantegi módszertani eszköz, amely azonos szempontrendszer, 
változók szerint méri fel a munkavállaló képességeit, és a betölteni kívánt munkakör elvárásait. A Lantegi 
módszer a munkavállalókat és a munkaköröket azonos változók mentén méri fel. Így a munkavállaló és 
munkakör profiljának összehasonlításával pontosan megállapítható, hogy a munkavállaló alkalmas-e 
a pozícióra. A Lantegi-módszer használatának eredményeképp a fogyatékossággal élő emberek 
munkájukban jól teljesítenek, s a munkatevékenységben kiteljesednek. A munkáltatók elégedettek, a 
munkavégzés hatékony és eredményes. A Lantegi-felmérés az eszközrendszeren belül meghatározza a 
jövőbeli foglalkoztatási formákat és munkaköröket, így azokat a munkavállalók igényeihez igazítva tudják 
a szakemberek kialakítani. Így biztosítható a fenntartható és hatékony foglalkoztatás. A felméréseket a 
Kézenfogva Alapítvány (Aktív Műhely) és partnerszervezeteinek tanúsítvánnyal rendelkező mérési szakértői 
végezhetik.
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Előfordulhat, hogy szükség lehet olyan speciális szolgáltatásokra is, amelyek a tartósan  y
akadályozott munkavállaló foglalkoztatásának tartóssá válását segíthetik. Ilyenek 
lehetnek például a beilleszkedési segítség, (pszichológiai tanácsadás, a közösségi és 
az önálló életre nevelés, a hiányos szocializáció pótlása, a csoportkohéziót erősítő 
tréningek, a konfliktuskezelés), vagy a munkában tartás egészségügyi, pszichoszociális 
támogatása.

3.2.4.a. Foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatások

Foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatások taxatív gyűjteménye ilyen formában nem 
létezik. A 30/2000. (IX. 15.) GM-rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról valamint az azokhoz 
kapcsolódóan nyújtható támogatásokról, valamint a 321/2007. (XII. 5.) kormányrendelet a 
komplex rehabilitációról, továbbá az OFA-nak a nonprofit szervezetek szolgáltatásfejlesztéssel, 
standardizálással kapcsolatos pályázata és az NFSZ eljárásrendjeiben megfogalmazottak 
alapján az alábbiakban lehet összefoglalni, tematizálni a foglalkozási rehabilitációhoz is köthető 
szolgáltatásokat.
aa) A munkaközvetítés mindent megelőz, mert munkaviszony létesítésére irányuló szolgáltatási 

forma, ami a keresleti oldalon megjelenő munkaerőigények feltárását, kielégítését, valamint 
a kínálati oldalon megjelenő álláskeresők munkához juttatását célozza. A foglalkozási 
rehabilitációt szolgáló munkaközvetítés középpontjában az áll, hogy a megváltozott 
munkaképességű személy az egészségi állapotának, munkatapasztalatának, képességeinek, 
készségeinek, jártasságának megfelelő, általa teljes értékűen ellátható munkához jusson.

ab) A tanácsadás jellegűek
aba) A pályatanácsadás célja a fogyatékkal élő személy pályaválasztásának, pályamódosításának 

elősegítése, és érdeklődésének, képességének, személyiségének és a munkaerő-
piaci igényeknek megfelelő pályaterv kialakítása. Egyéni, illetve csoportos formában a 
következő módon valósítható meg: Pályaválasztási tanácsadás: elősegíti a pályaválasztási 
döntést, az e döntésnek valamint a munkaerő-piaci keresletnek megfelelő képzési 
lehetőség kiválasztását. Pályamódosítási tanácsadás: segíti új képzési irány vagy 
foglalkozás megtalálását olyan személy számára, akinek a szakmai képzettsége a 
személyiségének, a képességének valamint a munkaerő-piaci keresletnek nem felel 
meg. A pályamódosítási tanácsadás történhet egyéni és csoportos formában is. Egyéni 
pályamódosítási tanácsadás: e tanácsadás keretében azoknak az ügyfeleknek segítenek, 
akik életpályájuk módosítását tervezik. A pályamódosítás oka lehet külső (p. munkaerő-
piaci szempontból nem piacképes szakma) vagy belső (egészségkárosodás miatt a 
szakma tovább nem gyakorolható). A tanácsadás középpontjában a pályaelképzelések, 
a képzési lehetőségek, a tanulási képesség felmérése és a döntési készségek fejlesztése 
áll. Pályamódosítási csoportos foglalkozás: a pályaváltási helyzetbe (pl. nem piacképes 
szakma, téves pályaválasztás, kényszerpálya esetén) került ügyfelek szakmai pályájának 
módosítását segíti. A program része a pályaelképzelések, a képzési lehetőségek valamint 
a tanulási képességek felmérése, összeegyeztetése, és a döntési készségek fejlesztése. A 
foglalkozás időtartama 3 nap. 

abb) A munkatanácsadás célja az azt igénybe vevő személy elhelyezkedését akadályozó 
körülmények feltárása, valamint az azok megszüntetésére, a sikeres elhelyezkedésre 
irányuló terv kidolgozása. Egyéni munkatanácsadás: a munkaerő-piaci folyamatok 
megismerésén, a munkavállalást elősegítő illetve korlátozó tényezők feltárása, az 
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elhelyezkedési akadályok elhárítása, valamint a szükséges támogatási eszközök 
meghatározása által segíti az álláshoz jutást és az állás megtartását. Reintegráló csoportos 
foglalkozás: munkaviszonnyal már rendelkezett, tartósan állást keresők részére szervezett 
olyan csoportos foglalkozás, ahol az egyén saját helyzetének tudatosítása, elemzése 
történik meg. Időtartama 1 nap. Újraorientáló csoportos foglalkozás: munkaviszonnyal 
már rendelkezett, tartósan állást keresők részére szervezett olyan foglalkozássorozat, 
amelynek célja a csoporttagok igényeinek tisztázása és munkavállalási aktivitásuk 
fokozása, a munkanélküliség személyiségkárosító hatásának feloldása. Időtartama 3 
nap. Kulcsképesség-fejlesztő csoportos foglalkozás: a kulcsképesség a szakmák feletti 
képességek csoportját jelöli, ilyen az együttműködési képesség, a problémamegoldó 
gondolkodás képessége. A csoportfoglalkozásokon a résztvevők e képességcsoportok 
fejlesztését szolgáló gyakorlatokat végeznek. Időtartama 5 nap. Motivációs csoportos 
foglalkozás: az inaktív álláskeresők mobilizálását, munkára kész állapotba hozását 
szolgálja. A munkanélküliség személyiségkárosító hatásának feloldása, a csoporttagok 
önismeretének bővítése, akadályok leküzdése, feszültségeik kontrollálása, a résztvevők 
indítékainak mobilizálása, hogy az életpályában elmozdulás történjen. Időtartama 3 nap.

abc) Az álláskeresési tanácsadás célja azok elhelyezkedésének elősegítése, akik munkát 
akarnak vállalni, de nincsenek az álláskereséshez szükséges ismereteik. Egyéni álláskeresési 
tanácsadás: az álláskeresési folyamat egy-egy lépéséhez kínál személyre szabott szakmai 
segítséget (pl. önéletrajz írása, pályázat elkészítése, felvételi interjúra történő felkészülés, 
beilleszkedés, a munka megtartása). Álláskeresési technikák oktatása: a korszerű 
álláskeresési technikákat nem ismerő ügyfelek számára javasolt rövidített idejű (2-3 
napos) csoportos tanácsadási forma. Az álláskeresési technikák oktatásával az álláskeresők 
olyan ismereteket (bemutatkozás, önéletrajzírás, állásra történő jelentkezés telefonon 
stb.) sajátítanak el szerepjátékokkal, amik segítségével sikeresen és rövid idő alatt álláshoz 
juthatnak. Álláskereső klubfoglalkozás: a tartósan állást kereső ügyfelek részére kínált 
csoportos munkatanácsadás eszköze, célja, hogy az álláskeresők a lehető legrövidebb 
időn belül álláshoz jussanak. Az álláskereső klub programjának középpontjában az 
eredményes álláskereső viselkedés elsajátítása áll. A foglalkozások időtartama 3 hét.

abd) A pszichológiai tanácsadás segít feltárni a megváltozott munkaképességű személyek 
számára az életvezetésből, a személyiségproblémákból eredő, az elhelyezkedést 
akadályozó körülményeket. A pszichológiai tanácsadás kapcsolódhat munka-, pálya- 
álláskeresési és rehabilitációs tanácsadáshoz, továbbá a munkaerő-piaci képzéshez. 

abe) A rehabilitációs tanácsadás összetett szolgáltatás, aminek részei lehetnek a 
munkatanácsadás, a pályatanácsadás, az álláskeresési tanácsadás és a pszichológiai 
tanácsadás. Célja, hogy e szolgáltatásokkal elősegítse a foglalkozási rehabilitáció 
irányának meghatározását, olyan megváltozott munkaképességű személyek számára, 
akik képzettségi szintjüknek megfelelő munkakörbe nem közvetíthetők. 

abf) Vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás során a szolgáltatás egyéni tanácsadás és/
vagy csoportfoglalkozás keretében segíti az ügyfeleket vállalkozás indításában és 
önfoglalkoztatóvá válásban. Ennek érdekében az ügyfél információs szükségleteihez 
alkalmazkodóan jogi, pénzügyi, támogatási, marketing- és vezetési tanácsadás, valamint 
az üzleti terv elkészítésének elősegítése a szolgáltatás tartalma.

ac) Az információt adók
aca) A munkaerő-piaci és a foglalkozási információ adásakor cél, hogy elősegítse az elhelyezkedést 

és az üres álláshelyek betöltését. Lehet munkaerő-piaci és foglalkozási információ 
adása. Az információadásra – az önálló információnyújtáson illetve a tanácsadáson túl – 
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lehetőség van rendezvényeken. Pl. állásbörze: a térség munkaadói és munkavállalói közötti 
kapcsolatfelvételt, közvetlen, személyes találkozás lehetőségeit segíti elő, teremti meg. 
Képzési börze: a térség képzői és a képzések iránt érdeklődők, a képzések igénybevevői 
közötti kapcsolatfelvételt, közvetlen, személyes találkozás lehetőségeit segíti elő, teremti 
meg. Felkereshető a megyei munkaügyi központokban a Foglalkoztatási Információs 
Tanácsadó (FIT). A FIT elsősorban öninformáción alapuló speciális szolgáltató hely, ahol 
az érdeklődők számítógépes programokkal szakmaleírásokon, vizuális élményeken át 
jutnak a pályaválasztási, a pályamódosítási döntéshez. A Rehabilitációs Információs 
Centrum (RIC) ügyfélspecifikus szolgáltató hely, a megváltozott munkaképességű, a 
fogyatékos ügyfelek számára. Alapvetően környezeti és kommunikációs szempontból 
is akadálymentes környezetben kínál információkat a rehabilitáció, a foglalkoztatás, az 
esélyegyenlőség, a szociális ellátások, a megváltozott munkaképességű munkavállalókat 
foglalkoztató munkáltatók, az ellátás melletti munkavállalás szabályai témakörökben. Fő 
tevékenysége az informálás mellett a rehabilitációs tanácsadás.

acb) A szociális informálás az egyén élethelyzetéhez igényelt, felajánlott segítség, amely 
a szociális problémák megfogalmazására, a szociális ellátások és szolgáltatások 
igénybevételi feltételeinek megismertetésére, a szociális ellátások, szolgáltatások 
közvetlen elérhetőségére vonatkozó információadásra irányul.

ad) A munkaviszony létesítését megelőző felkészítések, alkalmassá tevő tréningek 
ada) Személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő tréning a megfelelő 

életvezetéshez, a tanuláshoz és a munkavállaláshoz kapcsolódó –mentális képességek, 
kommunikációs, társas, önértékeléssel összefüggő –képességek fejlesztése annak 
érdekében, hogy az ügyfél a munkaerő-piacon elégedett, önmagát megfelelően 
képviselni tudó munkavállaló legyen. A beilleszkedést és az önálló életvitelt segítő tréning 
modulszerűen, különálló –beilleszkedést elősegítő, valamint önálló életvitelt segítő – 
tréningek keretében is megtartható, és egyetlen tréning keretében is elvégezhető. A 
módszert a kiválasztott személyek szükségletei határozzák meg. 

adb) A munkavállalást közvetlenül és közvetve akadályozó vagy támogató tényezők feltárása 
során a szolgáltatás eredményeképpen kiderül, hogy melyek az ügyfél munkavállalását 
segítő és az azt gátló tényezők, valamint, hogy motivált-e a munkavégzésre. A megszerzett 
ismeretek alapozzák meg a reális egyéni fejlesztési tervet, az abban megfogalmazott 
célokat, feladatokat és az igénybe vehető szolgáltatásokat. A munkavállalást közvetlenül 
és közvetve akadályozó vagy támogató tényezők feltárása személyes interjúk keretében 
történik. Elemei: az első interjú és a strukturált interjú.

adc) A munkavállalói készségek, képességek felmérése olyan speciális szolgáltatás, 
aminek középpontjában a munkát kereső személy munkaerő-piaci kompetenciájának 
megállapítása áll. A szolgáltatás a munkát kereső személy emberi erőforrásairól 
(humántőke), képességeiről és készségeiről ad pillanatképet. A humántőke a képességek, 
a szaktudás és a szakmai tapasztalatok összessége, az a tényező, amivel az egyén belép a 
munkaerőpiacra. A szolgáltatás tartalma: adatfelvétel, megfigyelés, a munkatapasztalat és 
a szakmai tapasztalat rögzítése, összegzése, képesség- és készségfelmérés. A szolgáltatás, a 
munkáltatói és más szolgáltatási elemek felől érkező igényhez, megrendeléshez igazodva 
a következő képességekre és készségekre fókuszál.

ade) A munkapróba a fogyatékkal élő leendő munkavállaló képességeinek, korlátainak 
gyakorlatban történő megfigyelését jelenti. Olyan alapképességek megfigyelését, 
amik bármilyen munka végzéséhez fontosak. Ilyenek pl. az érdeklődés, a figyelem, 
a figyelemmegosztási képesség, a feladattudat, a feladattartás, a monotóniatűrés, 
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a munkához való attitűd, a munkamód, a munkatempó. A munkapróba során a 
munkafeladatból adódóa olyan munkahelyi helyzeteket teremtenek tudatosan, amikből 
kiderülnek a munkát kereső személy olyan tulajdonságai is, amelyek akadályozhatják a 
tartós munkavállalást. A munkapróba helyszínének kiválasztása előtt elengedhetetlen 
az első interjú az ügyféllel. Ennek alapján tájékozódik a segítő az ügyfele munkavállalói 
attitűdjéről, munkavégző adottságairól, képességeiről, teherbírásáról. A szolgáltató 
szakember a munkapróba során segíti az ügyfél munkaszocializációs folyamatát is. A 
munkapróba megkönnyíti a munkáltató döntését, a szolgáltatást kínáló szervezet által 
ajánlott ügyfél elfogadásáról, foglalkoztatásáról. A munkapróba ugyanis lehetőséget ad 
a munkáltatónak, hogy anyagi terhek és kötelezettségek nélkül szerezzen ismereteket a 
munkát kereső személyről. 

adf) Képzésre történő fejlesztő felkészítés során felmérik, hogy az ügyfél milyen előzetes 
tudással, képességekkel rendelkezik, képes-e, illetve alkalmas-e a csoportmunkára, ha 
szükséges, milyen módon lehet a képzésbe történő bekapcsolódáshoz felzárkóztatni. A 
kompetenciák felmérését követően az ügyfél professzionális segítséget kap a hiányzó 
készségek és ismeretek megszerzéséhez.

adg) A képzésben részesülők benntartásának segítése, a lemorzsolódás elkerülése 
során feltárják az ügyfél képzésben maradását akadályozó tényezőket. Az akadályok 
következhetnek a szociális helyzetből, a mentális és az egészségügyi állapotból, a tanulási 
nehézségekből. A cél a feltárt akadályok megszüntetésének és elhárításának segítése.

adh) A munkavállalásra felkészítő és a munkavégzést támogató önsegítő csoportok létrehozása 
és működtetése során a csoport tagjai kölcsönösen támogatják egymást, s ehhez a 
szolgáltató biztosítja a működési feltételeket és a szakembert. Az egyéni problémák 
megoldásában kínált aktív közreműködés hozzásegíti a résztvevőket a feszültségek, 
a rossz élmények, a vélt vagy a valós háttérbeszorítottság érzésének leküzdéséhez. A 
megoldásban éppen azok segítenek, akik maguk is érintettek, így az önsegítő csoport 
ereje abban rejlik, hogy a hasonló a hasonlónak segít, ezért a szakemberek a háttérből 
kísérhetik figyelemmel a csoport munkáját. A csoport az összetartozás ereje segítségével 
éri el a résztvevőknél a viselkedésváltozást, a személyiségfejlődést, a szemléletváltozást, 
a nyitottságot, és a foglalkoztatásba kerülési szándékot pozitív példákkal erősíti, segíti a 
tagokat. A sikeres álláskeresés és a gördülékeny munkahelyi beilleszkedés lehetővé válik, 
javul az egyéni alkalmazkodás. Az egyéni egzisztenciális probléma nem marad tabutéma, 
megbeszélhetővé, megoszthatóvá válik. A modellkövetés segítségével készségeket és 
jártasságokat tanulnak és gyakorolnak. A csoporthoz tartozás segíti az azonosságtudat 
pozitív átértékelődését, az időszerű munkakultúrának való megfelelést. A csoportban 
kialakuló helyzet segíti a munkahely megtartásához szükséges kommunikációs normák 
elsajátítását, így személyiségfejlődésre van lehetőség.

adi) A tanulási képességek és készségek vizsgálata a munkát kereső személy képzésbe 
kerüléshez szükséges, a tanulás folyamatában döntő képességeinek, készségeinek 
vizsgálata, mérése azzal a céllal, hogy a vizsgálat hatására a számukra legmegfelelőbb 
képzést lehessen kiválasztani. A szolgáltatás olyan egyéni és csoportos felmérések 
sorozata, amelyek a tanulásban kitüntetett szerepet játszó képességekre és készségekre 
összpontosítanak, tehát nem tudásanyagot, hanem tanulási alapképességeket és 
készségeket, a tanuláshoz szükséges mentális képességeket, egyéni tanulási stílust, 
tanulási motivációt, valamint a tanuláshoz szükséges objektív feltételeket vizsgálja.

adj) A személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés megvalósításkor a munkaerő-piaci 
szolgáltató munkatársa munkáltatói listát készít az ügyfél foglalkoztatása szempontjából 
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számba vehető munkáltatókról. A kiválasztott munkáltatókat felkeresi, tájékozódik a 
munkakörülményekről, a munkarendről, a munkaidőről. Megállapodik a munkáltatóval 
a szükséges átalakításokról az ügyfél által megfogalmazott igények és lehetőségek 
figyelembevételével. Felkészíti az ügyfelet a munkáltatóval történő személyes találkozóra 
és a szerződéskötésre.

adk) A szakmai alkalmassági vizsgálat a szakma elsajátításának megkezdését megelőző, 
illetőleg a képzés és az átképzés időszakában az alkalmasság véleményezése érdekében 
végzett orvosi vizsgálat.

ae) A munkahely megszerzésével, megtartásával kapcsolatos szolgáltatások
aea) A munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, a betanítás a fogyatékkal élő 

emberek munkába állási folyamatának utolsó fázisa. A betanítás, a beilleszkedés során 
azt a munkafolyamatot, munkakört kell betanítani, amelyet munkája során az ügyfél 
végezni fog. Mindemellett a munkatársi kapcsolatok alakulását is figyelembe kell venni, 
hiszen a beilleszkedést nagymértékben befolyásolja a munkatársi kapcsolatok alakulása, 
továbbá oda kell figyelni arra, hogy van-e a munkahelyen természetes segítő, aki később 
informálisan a segítő helyébe lép. 

aeb) A munkahelymegtartás segítése az utókövetés során a munkahely megtartására helyezi 
a hangsúlyt. Ezt a fogyatékkal élő munkavállalóval tervszerűen kialakított utókövetés 
formájában támogatja és valósítja meg a munkaerőpiacon elért eredmény tartóssá válása 
érdekében, a munkáltatóval és szükség szerint az ügyfél környezetével együttműködve. 

af) Személyes közreműködők
afa) Az esetmenedzser az ügyfél elhelyezkedését, munkaerő-piaci integrációját célzó egyéni 

terv alapján dolgozik. Az esetmenedzser az ügyfél munkaerő-piaci szerepvállalásának, 
fellépésének, tevékenységének folyamatát irányítja, az ügyfelet menedzseli, motiválja, 
mozgatja, irányítja az egyéni tervben foglalt célok és intézkedések megvalósulása 
érdekében. Az esetmenedzseri konzultációk alkalmával tájékoztatja az ügyfelet az 
egyéni tervében foglalt célok elérésének lehetséges útjairól, biztosítja az ügyfél számára 
legmegfelelőbb szolgáltatások elérését. Közreműködése során kapcsolatot tart az ügyféllel, 
az egyéni terv megvalósításában érintett szereplőkkel, a terv készítőjével, valamint a 
megrendelővel. Számukra meghatározott időközönként visszajelzést ad a foganatosított 
intézkedésekről, valamint az egyéni célok és a részcélok megvalósulásáról. 

afb) Rehabilitációs mentori szolgáltatásban a mentori tevékenység olyan komplex szolgáltatás, 
amely a rehabilitációs folyamatban részt vevő vagy a megváltozott munkaképességű 
személy munkaerő-piaci esélyeinek növelése, munkába helyezése, a munkahelyi 
beilleszkedésének elősegítése, munkahelyének megtartása érdekében személyre szabott 
segítséget kínál. Magában foglalja az orvosi és a szociális rehabilitációs szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés elősegítését is. 

ag) Egyéni fejlesztési terv. Az egyéni fejlesztési terv eszköz ahhoz, hogy az egyén fejlesztését, 
a fejlesztést segítő szolgáltatásokat megtervezzék, és rögzítsék az egyén fejlődésének 
mérföldköveit. A szolgáltatás folyamatában az egyéni igények és szükségletek felmérése során 
felszínre kerülő nehézségek megoldása érdekében az egyéni fejlesztési tervben határozzák az 
ügyfél fejlesztése, állapotának, körülményeinek javítása érdekében szükséges teendőket. Az 
egyéni fejlesztési tervet szakértő vagy szakértői csoport készíti az egyénnel közösen. A terv 
készítésekor az egyén reális céljai és elvárásai a döntőek. Az egyéni fejlesztési terv az általános 
és konkrét célok meghatározásán túl tartalmazza az egyén fejlesztése, foglalkoztathatóságának 
javítása érdekében elvégzendő teendőket, valamint azokat a szolgáltatásokat, amelyek 
megteremtik a fejlesztéshez, a normális működéshez szükséges feltételeket, tartalmazza 
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továbbá a megvalósítás ütemezését, a célok elérését gátló és segítő erőforrásokat, a 
kockázatokat, az elért eredményeket. 

Nagyon sok területen lehetne rendkívül színes személyre szabott szolgáltatásokkal a 
foglalkozási rehabilitáció folyamatát eredményesebbé, a tartós elhelyezkedéseket sikeresebbé 
tenni. Jelenleg azonban igen sok akadálya van a szolgáltatások széleskörű alkalmazásának. Az 
NFSZ alig-alig képes ilyen szolgáltatásokra, forráshiánya miatt vásárolni is csak korlátozottan tud 
ilyeneket. Egy-két nonprofit egyesület, alapítvány –projektekből, pályázatokból finanszírozva – 
képes ugyan nagyon magas színvonalon és hatékonyan ilyen szolgáltatásokra, azonban ezek a 
fővárost és egy-két megyeszékhelyet, ill. azok környékét képesek csak lefedni. Ebből adódóan 
ilyen szolgáltatásokhoz jelenleg a tartósan akadályozott embereknek csak igen szűk köre juthat 
hozzá. (Pl. a rehabilitációs járadékban részesülő emberek közül is csak azok, akik a nyitott bevonási 
időszakában bekerülhettek a TÁMOP1.1.1.1 programba.)

3.2.5. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatói és 
foglalkoztatásuk támogatási formái 

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatáshoz adható támogatások 
főbb formáinak áttekintése során megállapítható, hogy a foglalkoztatónak adandó támogatások 
hosszú évek óta alapvetően négy fő csoportba sorolhatóak, függetlenül attól, hogy a Munkaerő-
piaci Alapból, a költségvetés előirányzatából, vagy EU-s forrásból finanszírozzák azokat.

a) A megváltozott munkaképességű munkavállaló munkabérének – alapbér, törzsbér, kiegészítő 
fizetés, bérpótlékok – és járulékaik – egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási járulék, munkáltatói 
járulék, tételes egészségügyi hozzájárulás – maximum 60%-os mértékű támogatása.

b) A védett foglalkoztatók költségkompenzációs támogatásának megállapításakor a munkáltató 
részére megtérítik a megváltozott munkaképességű munkavállalók

munkába járásával közvetlenül összefüggő olyan többletköltségeket, amelyek  y
megtérítésére a munkáltató külön jogszabály alapján nem köteles, 
valamint a foglalkoztatásával összefüggő, a telephelyek közötti szállítás költségét, y
a foglalkoztatásával összefüggő logisztikai költségek közül a tároláshoz közvetlenül  y
kapcsolódó költségeket, valamint 
a szállítással, a tárolással közvetlenül összefüggő információfeldolgozás költségeit,  y
a foglalkoztatásához kapcsolódó irányítási, munkaszervezési és ügyviteli tevékenységet  y
ellátó munkavállalók munkabérét és annak járulékait, valamint
a foglalkoztatásához kapcsolódó irányítási és ügyviteli tevékenységgel közvetlenül  y
összefüggő fűtés, világítás, víz, irodaszer üzemeltetési költségeit, emellett
a munkaügyi, a jövedelem-elszámolási, a számviteli feladatokra igénybe vett – az  y
anyagjellegű ráfordítások között elszámolt – szolgáltatások költségeit.

c) A munkahelyi segítő személy foglalkoztatásával kapcsolatos költségekhez nem adható 
támogatás, ha a munkavállaló a megváltozott munkaképességű személy munkakörébe tartozó 
érdemi feladatot lát el, ide nem értve a munkába állást követő, illetőleg az új feladat ellátását 
megelőző betanító képzést, ha felügyeletét végzi, munkáját ellenőrzi vagy irányítja, ha részére 
segítő szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységet folytat. Ennél a támogatási formánál maga 
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az elnevezés, annak az üzenete is vitatható, hisz olyan olvasata is lehet, hogy a megváltozott 
munkaképességű személy önállóan nem, csak alávetett helyzetben, segítő személy alkalmazásával 
foglalkoztatható.

d) A rehabilitációs költségtámogatás pályázati eljárás alapján kötött hatósági szerződésben 
(védett szervezeti szerződés) a munkáltató – a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatása mellett – a nyílt munkaerőpiacon nem foglalkoztatható megváltozott 
munkaképességű munkavállalók munkavégzésének biztosítására vállal kötelezettséget. A 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek között elszámolható 

a megváltozott munkaképességű munkavállalók y
munkabére és annak járulékai, y
részére juttatott munkaruha és az egyéni védőeszköz (a védőital és a  y
tisztálkodószerek kivételével) költségei,
munkába járásával kapcsolatos utazási költségének – külön jogszabály szerint –  y
a munkáltatót terhelő költsége, valamint a munkavállaló munkaképességének 
megváltozásából adódó utazási többletköltségek,
foglalkoztatásához kapcsolódó munkásszállítás költsége, y
a munkavégzéséhez nélkülözhetetlen munkaeszközök költsége, y
munkaalkalmassági vizsgálatának költsége, y

a munkahelyi segítő személy munkabére és annak járulékai, y
a telephelyek közötti szállítás költségei, y
a munkavégzéshez felhasznált közvetlen anyag és energia (a termelő üzemek, területek  y
gáz-, tüzelőanyag-, áram-, anyagköltsége, valamint a távhőszolgáltatás) költsége,
a logisztikai tevékenységek közül a tárolás, valamint a tárolással, a szállítással összefüggő  y
információfeldolgozás költsége,
az irányítási, a munkaszervezési, az ügyviteli tevékenységet végzők munkabére és  y
járulékköltségei,
az irányítási és az ügyviteli tevékenységgel közvetlenül összefüggő fűtés, világítás, víz,  y
irodaszer üzemeltetési költségei, valamint a munkaügyi, a jövedelemelszámolási, a 
számviteli feladatok ellátására igénybe vett – anyagjellegű ráfordítások között elszámolt 
– szolgáltatások költségei vehetők figyelembe.

A leírtakból látható, hogy a támogatások – bár az összes támogatásokkal foglalkozó jogszabály73 
deklaratív célja megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése, 
a nyílt munkaerőpiacra való visszavezetésük, az állapotukból adódó foglalkoztatási hátrányok 
leküzdésére, képzettségüknek és egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek 
biztosítása – alapvetően a foglalkoztatóra, a foglalkoztatás feltételeinek, környezetének a biztosítására 
irányulnak. Nem jelenik meg még támogatási alternatívaként sem a támogatóeszköz beszerzésének, 
bérlésének, használatának a támogathatósága, ami adott esetben a foglalkoztatott személyére, 
egyéni adottságára, munkakörére szabva önálló használatot, életet biztosítva az optimálist 
megközelítőbb és hosszabb távú, a nyílt piaci integrációját is jobban segítő megoldás lehetne, 
mint a környezet „átalakítgatása”, vagy segítő személy foglalkoztatása. Arról nem is szólva, hogy a 
jelenlegi támogatási rendszer a foglalkoztatót a tranzitálásra sem inspirálja, és jelentős támogatási 
forrásokat felhasználva inkább szegregál mint integrál. 

73  Az 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról, 15/2005. (IX. 2.) 
FMM-rendelet a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatás megállapításának részletes szabályairól, 177/2005. (IX. 2.) kormányrendelet a megváltozott 
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról.
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3.2.6. A megváltozott munkaképességű személyek munkajogi védelme

A foglalkoztatás munkajogi és munkavédelmi szabályozása alapkódexeinek a munka 
törvénykönyvét és a munkavédelmi törvényt tekinthetjük, amelyek funkciói – valamennyi 
munkavállalóra vonatkozóan – az alábbiakban foglalhatóak össze:

A munka törvénykönyve a munkáltató és a munkavállaló közötti munkaviszonyra vonatkozó 
sokszínű szabályokat tartalmazza.74 Számos egyéb jogviszony keretei között is végezhető ellenérték 
fejében munka, például közalkalmazotti, kormánytisztviselői, köztisztviselői jogviszonyban, 
bedolgozóként, illetve polgári jogi – megbízási, vállalkozási – szerződések alapján is. Az előbbiekre 
speciális jogszabályok, az utóbbiakra a polgári törvénykönyv rendelkezései vonatkoznak.

Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és annak végrehajtási rendelete
A törvény célja, hogy szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a munkát végzők egészségének, 
munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében, 
megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket. Ennek 
érdekében rögzíti az állam, a munkáltatók és a munkavállalók feladatait, jogait és kötelességeit. Az 
általános, minden munkavállalóra kiterjedő szabályozás utaló típusú felvillantása mellett szót kell 
ejteni arról, hogy mind a munkajog, mind a munkavédelem terén vannak speciális, kifejezetten a 
megváltozott munkaképességű, a rehabilitációs járadékban részesülő munkavállalókra vonatkozó 
rendelkezések.

Speciális munkajogi szabályok
a) Eltérő, kedvezőbb szabályozás 
A munka törvénykönyve garanciális szabályként rögzíti, hogy a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók alkalmazása, illetve foglalkoztatása tekintetében jogszabály – az Országos 
Érdekegyeztető Tanács egyetértésével – a benne foglaltakhoz képest eltérő szabályokat állapíthat 
meg.
b) Felmondási védelem A munka törvénykönyve általános felmondásvédelmi szabályai 
kiegészültek:

1. Általános szabály, hogy a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással 
– kivéve, ha egyébként nyugellátásban részesül – a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 
betöltését megelőző öt éven belül, a 62. év eléréséig csak különösen indokolt esetben 
szüntetheti meg (életkori védettség). Ezt a szabályt megfelelően alkalmazni kell a 
rehabilitációs járadékban részesülő, nem keresőképtelen munkavállaló munkaviszonyának 
rendes felmondással történő megszüntetésére is.
2. A munka törvénykönyve 90. §-ának kibővülő (1) bekezdése szerint a munkáltató nem 
szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt – többek között – az alábbiakban 
meghatározott időtartam alatt: ez a külön törvény szerinti rehabilitációs járadékban részesülő 
személy esetén a keresőképtelenség teljes időtartama.
3. A munka törvénykönyvének új 91. §-a szerint: A munkáltató a rehabilitációs járadékban 
részesülő munkavállaló munkaviszonyát a felmondási védelem leteltét követően rendes 
felmondással egészségügyi alkalmatlansága miatt akkor szüntetheti meg, ha eredeti 
munkakörében a munkavállaló nem foglalkoztatható tovább, és a munkáltatónál egészségügyi 

74  Ld. az atipikus foglalkoztatási formákat, amelyek erőteljesen feszegetik a hagyományos munkaviszony 
egyre szűkebbnek érzett kereteit: pl. részmunkaidő, határozott idejű munkaviszony, távmunka, munkaerő-
kölcsönzés etc.
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állapotának megfelelő másik munkakör nem biztosítható, illetve, ha a munkavállaló az ilyen, 
másik munkakörben történő foglalkoztatáshoz szükséges munkaszerződés módosításhoz 
nem járul hozzá. 

Ezek tehát az Mt. által expressis verbis rögzített védelmi szabályok. 
A törvénynek továbbra is hatályos rendelkezése a 85. § (3) bekezdése, amely alapján a munkáltató 
a munkaviszony fennállása alatt megváltozott munkaképességűvé vált munkavállalót 
köteles – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – az illető állapotának megfelelő 
munkakörben tovább foglalkoztatni. Indokolt lehet tehát tájékoztatni a munkaügyi központokkal, 
kirendeltségekkel kapcsolatban álló – rehabilitációban közreműködő – munkáltatókat: fokozott 
figyelmet kell fordítani arra, hogy a jogviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozataikat a 
fenti szabályok figyelembevételével tegyék meg. A megváltozott munkaképességű munkavállalók 
szempontjából releváns, speciális munkavédelmi rendelkezéseket a 3.2.1. fejezetben vannak 
taglalva.

4. A foglalkozási rehabilitáció jövője, jog- és intézményrendszerének változásai, 
várható hatása a támogatóeszközökre

Az egészségkárosodott személyek 
ellátórendszere az utóbbi évtizedek alatt 
széttagolttá vált, a különböző típusú ellátások 
eltérő szabályozási és fogalmi keretek mellett 
kínáltak segítséget az egészségkárosodott, 
megváltozott munkaképességű személyek 
számára, és eltérő mértékben tartalmaztak 
rehabilitációs, a munkaerőpiacra való visszatérést 
segítő és ösztönző elemeket. A jelenleg működő 
ellátórendszer a pénzbeli ellátások tartós 
igénybevételére és nem a rehabilitációra, az 
ellátás folyósítása nélküli munkavégzésre ösztönöz.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
törvény – a továbbiakban Mmtv. – amelyet az Országgyűlés 2011. 12. 20-án hajnalban fogadott 
el, az ellátások egységes rendszerét hozza létre. Ennek célja az, hogy megteremtse a feltételeket 
a megváltozott munkaképességű személyek megmaradt, fejleszthető képességeire épülő, 
foglalkoztatás-központú rehabilitációjának, társadalmi reintegrációjának, foglalkoztatásának 
elősegítésére.

A rehabilitáció fontosságát fejezi ki a törvényben az is, hogy szakítva az eddigi gyakorlattal az 
egészségkárosodás százalékos mértékének meghatározása helyett az ellátásokra való jogosultság 
alapja a megtartott egészség mértékén és a rehabilitációra, a foglalkoztatásra való egyéni esélyeken, és 
azok irányának meghatározásán alapuló komplex vizsgálat. Ennek érdekében az mmtv. az egészség 
fogalmát is komplexen kezeli, figyelembe véve az egyén mentális és szociális körülményeit is. 
Az eddig ismert megváltozott munkaképesség, az össz-szervezeti szintű egészségkárosodás 
fogalma mellé a törvény bevezeti az egészségi állapot fogalmát, amit a következők szerint definiál: 
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az egyén mentális, szociális jóllétének betegség, illetve sérülés után kialakult, vagy veleszületett 
rendellenesség következtében fennálló tartós vagy végleges kedvezőtlen változásait (a 
továbbiakban: egészségkárosodás) figyelembe véve meghatározott állapot.

Mindezek érdekében az Mmtv. két fő hangsúlyos területet tartalmaz. Egyrészt tartalmazza a kieső 
jövedelem pótlását célzó pénzbeli ellátásokat, másrészt a rehabilitációt segítő szolgáltatásokat. 
Az Mmtv. szerint a jelenleg is érintett ellátásokban – rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, 
rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék – részesülő személyek számára biztosítja a szerzett 
jogok érvényesülését, a rehabilitálhatóság és a foglalkoztathatóság szempontjait figyelembe véve 
bánik az érintett ellátási csoportokkal, szem előtt tartva a létbiztonságot. Az átalakítás legnagyobb 
mértékben a nyugdíjkorhatár betöltése előtt több mint öt évvel álló személyek közül azokat érinti, 
akik esetében a jelenlegi, egészségkárosodáson alapuló rendszerben legfeljebb hetven százalékos 
mértékű egészségkárosodást állapítottak meg. Megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásaira az lesz jogosult, akinek az egészségi állapota a komplex minősítés alapján 60%-os, vagy 
attól kisebb mértékű. Ez az egészségkárosodás mértékének jelenlegi meghatározása szerint azt 
jelenti, hogy az ellátásokra a jelenlegi rendszer szerint legalább 40%-ban egészségkárosodott 
személyek szerezhetnek jogosultságot. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 
jövedelempótló jellegűek, tehát megállapításuk abban az esetben lehetséges, ha állapota miatt a 
megváltozott munkaképességű személy keresőtevékenységet folytatni nem tud.

Az is lényeges változás, hogy az ellátások egészségbiztosítási pénzbeli ellátások, így ennek 
megfelelően csak azoknak állapíthatók meg, akik az Mmtv.-ben meghatározott idejű biztosítási 
előzménnyel rendelkeznek. A megfelelő átmenet értelmében a rendelkezést nem kell alkalmazni 
azokra, akik az átalakítással érintett ellátások valamelyikében 2011. december 31-én  részesültek.

Az Mmtv. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak két fő típusát különbözteti 
meg. Ennek megfelelően rehabilitációs ellátást megállapíthatnak meg annak a személynek, aki 
a komplex minősítés eredményeként rehabilitálható, tehát foglalkoztathatósága rehabilitációval 
helyreállítható, vagy tartós foglalkozási rehabilitációt igényel. Rokkantsági ellátásban részesülhet 
az, akinek rehabilitációja a komplex minősítés eredményeként nem javasolható, tehát egészségi 
állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy tartós foglalkozási 
rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben 
meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, továbbá 
kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható, vagy egészségkárosodása jelentős, és 
önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes.

Az Mmtv. meghatározza a rehabilitációs ellátás keretében az eredményes rehabilitáció 
érdekében elérhető szolgáltatásokat, és a rehabilitációból eredő kötelezettségeket, ezeket a 
személyre szabott rehabilitációs tervben rögzítik.

A másik fő terület a rehabilitációs szolgáltatások rendszere, amelyek a jelenleg is elérhető európai 
uniós programokból és hazai forrásokból finanszírozott, foglalkoztatást elősegítő támogatások, 
a Start (köz)munkaprogram, illetve az új lehetőségként bevezetett Rehabilitációs kártya. A 
rehabilitációs ellátásban részesülők foglalkoztatási támogatásának új, egyszerűen alkalmazható, 
kevés adminisztrációt igénylő formáját vezetik be a munkáltatót érintő terhek alóli kedvezményt 
nyújtó Rehabilitációs kártya formájában.

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók minősítésének, 
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akkreditációjának rendszere is új alapokra épül, nyitottá válik. Egységes akkreditációs rendszer 
nyitja meg az akkreditációs tanúsítvány megszerzésének lehetőségét és a támogatásokhoz való 
hozzájutás feltételeinek teljesítését minden – a kormányrendeletben részletezett követelménynek 
megfelelő – munkáltató előtt. Az akkreditációval és a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatásával kapcsolatos új szabályok 2012 második félévében lépnek hatályba.

Az Mmtv. megnyitotta a fogyatékkal élő emberek ellátási rendszerének átalakítási folyamatát, 
amelyet követni fog a részterületek szabályait kidolgozó végrehajtási rendeletek egész sora. Az 
Mmtv. tervezetének időszakában elkészült a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási 
támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról 
és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM-rendelet módosító javaslata is. A módosítás generális 
változást nem jelent sem a támogatás rendszerében sem a támogatóeszközök választékában. 
A paradigmaváltást, a fogyatékos emberek támogatóeszköz-ellátásának átalakítását további 
összehangolt kormányzati intézkedésekkel meg kell megvalósítani annak érdekében, hogy az 
érintettek tanulását és munkába állását az eddigieknél jobban segítsék a nem tradicionális, hanem 
a napi technika szintjén álló, egyénre készített, speciális támogatóeszközök. Ehhez szükséges, 
hogy nagyobb figyelem és arányaiban jóval több forrás irányuljon erre a területre, nem kisebbítve 
a környezet akadálymentesítésének jelentőségét. 
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Összegzés

A támogatóeszközöknél a technika terén a jövő megkezdődött, nem lehet nem észrevenni, itt van! 
A fatokos nyikorgó protézistől elérkezett a giroszkópos kerekesszékig, a (HAL) robottechnológiáig, 
és előbb-utóbb megköveteli a szabályozó jog- és intézményrendszer, a finanszírozó rendszer teljes 
paradigmaváltását is. A támogatóeszközök technikai megoldásainak a támogatótechnológiák 
adta lehetőségek beláthatatlan távlatokat nyitottak, lebontva a tökéletesen akadálymentesített 
környezetben is megmaradt korlátokat, és szükség esetén lehetőségeket biztosítva akár a nem 
akadálymentesített világba való belépésre is. 
Ez a paradigmaváltás kihat majd a fogalmi rendszerre, annak differenciálódásához, letisztuláshoz 
vezetve, egzaktan meghatározva, hogy meddig gyógyászati a segédeszköz és mikortól nem, 
kihat a gyártó, a forgalmazó és a felhasználó közvetlen, orvosi „közvetítő” nélküli kapcsolatára. 
Változást kell hogy hozzon a finanszírozás kérdésében is, forrásokat bevonva az OEP támogatási 
rendszere mellé, pl. a foglalkozási támogatások rendszeréből, a segítő személy foglalkoztatásához 
adott bértámogatás helyett. Átrendezi a piacot, tekintettel az értékesebb eszközökre, szélesíti 
a kölcsönzés – a kölcsönzői szolgáltatás – lehetőségét. A racionalitás határain belül átrendezi a 
környezeti akadálymentesítés és a támogatóeszközökre fordítandó források arányát, mértékét is, 
optimalizálva ezeket, nem lebecsülve a környezeti akadálymentesítés jelentőségét, de lényegesen 
nagyobb teret adva a támogatóeszközöknek.
A támogatótechnológiák által megkonstruált egyéni támogatóeszközök  – gépi intelligenciával 
kiegészített közlekedést segítő eszköz, személyes igényekhez alkalmazkodó ember–gép-felület, 
automatikus és távvezérelhető életvitelt támogató rendszer, végtagok pótlására szolgáló intelligens 
protézis – sokkal teljesebb életet, önrendelkezési jogot, emberi méltóságot, döntési autonómiát, 
mozgásszabadságot, mozgásteret képesek adni a mozgásában korlátozott személynek, mert 
mindig pontosan ott vannak ahol, és akkor, amikor a mozgáskorlátozott ember előtt az akadály 
áll. 
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és védelméről
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29088.580663, a letöltés ideje 2011. 
december 12., 12.45.

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=33602.516713, a letöltés ideje 2011. 
december 12., 12.52.

2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer-és gyógyászatisegédeszköz-ellá-
tás valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól  
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102686.579077, a letöltés ideje 2011. 
december 12., 12.55.
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141/2000. (VIII. 9.) kormányrendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, 
valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48933.569700, a letöltés ideje 2011. 
december 12., 13.12.

34/2010. (V. 14.) kormányrendelet A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támoga-
tásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és 
kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM-rendelet módosításáról
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=107943.200817, a letöltés ideje 2011. 
december 12., 13.25.
3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM
együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről  
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=63012.87975, a letöltés ideje 2011. 
december 12., 13.33.

Akadálymentes munkahelyek speciális munkavédelme (oktatási segédlet) (2010) 
http://rekore.hu/dokumentumok/munkavedelem_no_video.pdf, a letöltés ideje 2011. december 
12., 13.35.

http://www.dolgoz6ok.hu/, a letöltés ideje 2011. december 12., 13.44.
Bódi Petra Klaudia: Több százezer fogyatékos ember akadályozott választójoga gyakorlásában  
http://kozelkep.hu/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=555&itemid=78, a 
letöltés ideje 2011. december 12., 13.55.

Búza László: A szabadság jogi fogalma
http://www.mtdaportal.extra.hu/ADATTAR/cikktar/b_cikk/buza_laszlo_a_szabadsag_jogi_fogal-
ma.pdf, a letöltés ideje 2011. december 12., 14.15.

Dr. László Gergely: A segédeszköz-ellátás neuralgikus pontjai ma Magyarországon 
http://www.vitalitas.hu/olvasosarok/online/rehabilitacio/1997/2/1.htm, a letöltés ideje 2011. de-
cember 12., 14.19.

Gombos Gábor: A fogyatékos személyek jogairól szóló egyezmény
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=http%3A%2F%2Fwww.ncsszi.hu,%2Fdownload.
php%3Ffile_id%3D445&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fncs
szi.hu%2Fdownload.php%3Ffile_id%3D445&ei=6dv-Tv6jC9GK4gTX-dWSCA&usg=AFQjCNG_hx
IW0ocuPxpF4weO9KVFUP8d_Q&sig2=Z0WJEPMoWXHcaCCGpVAAvA, a letöltés ideje 2011. de-
cember 12., 14.42.

Gondolattal vezérelhető kerekesszék, tapintó művégtagok
http://www.csaladinet.hu/hirek/eletmod/egeszseg_orvos-valaszol/16211/gondolattal_vezerel-
heto_kerekesszek_tapinto_muvegtagok, a letöltés ideje 2011. december 12., 14.48.

Kogon Mihály (2011): Forever Guruló 
http://www.gurulo.hu/sites/default/files/dokumentum/Gurulo_kihivasok_Kogon.pdf, a letöltés 
ideje 2011. december 12., 14.57.
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Munkaerő-piaci diszkrimináció 2010. október 
Internetes kiadvány www.ksh.hu, a letöltés ideje 2011. december 12., 15.25.

Pap András László: A fogyatékos személyek igényeihez való ésszerű alkalmazkodás előírásának 
elmaradása kapcsán alkalmazható eljárások és az irányadó uniós jog  
http://www.meosz.hu/diszkr/doc/eu-jogi.doc, a letöltés ideje 2011. december 12., 15.37.

Sport és tánc kerekesszékkel 
http://otthonapolas.origo.hu/20090629-sport-es-tanc-kerekesszekkel.html, a letöltés ideje 2011. 
december 12., 15.45.

Sportolás művégtaggal. A protetizáció napjainkban Ügyvédvilág 
http://ugyvedvilag.hu/laparchivum.php?ref=250, a letöltés ideje 2011. december 12., 15.55.
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http://tamop141.mecsesegyesulet.hu/, a letöltés ideje 2011. december 12., 16.22.


