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Foglalkoztatás - hazai és nemzetközi célkitűzések

„megváltozott munkaképességű, fogyatékos személy az, akinek állásszerzési, állásban maradási 
és előmeneteli kilátásai lényegesen romlottak, testi vagy értelmi képességeinek hivatalosan 
megállapított megváltozása miatt.” (ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezet – ILO)

„megváltozott munkaképességű személy: aki testi vagy szellemi fogyatékos, vagy akinek az orvosi 
rehabilitációt követően munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi vagy szellemi 
károsodása miatt csökkennek.” (Foglalkoztatási tv.)

Egyéni támogatások, juttatások jogosultsági alapon a munkavállalóknak: jövedelempótló 
támogatások, integrációt segítő programok (pl. képzés, szakmaszerzés)

Támogatások, ösztönzők a munkáltatóknak: alternatív munkaerő-piaci programok a hátrányos 
helyzetű, inaktív, munkanélküli emberek elérésére



Stratégiai célkitűzések
Európai Fogyatékosságügyi Stratégia (2010-2020): akadálymentesítés, részvétel, egyenlőség, foglalkoztatás, 
oktatás és képzés, szociális védelem, egészség, érdekvédelem

Németország, Svédország, Ausztria, Egyesült Királyság, Hollandia: fiatal fogyatékosok munkaerőpiaci 
helyzetének javítása - megelőzés, prevenció, szakmai rehabilitáció (képzés, foglalkozási ismeretek, 
pályaorientáció)

Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025)
◦ Ésszerű alkalmazkodás elvének érvényesítése (szabályozás, programok és végrehajtás során)

◦ Szakmai képzések legyenek elérhetőek fogyatékos fiatalok számára is

◦ Pályaválasztási tanácsadás, kompetenciafejlesztés, tehetséggondozás hozzáférhetősége, speciális igények 
figyelembevételével

◦ Minél nagyobb arányban helyezkedhessenek el a nyílt munkaerőpiacon (egyéni munkarend, akadálymentes 
munkakörnyezet, munkáltatók és szervezetek felkészítése az integrációra)

◦ Bővíteni szükséges a támogatott foglalkoztatási lehetőségek körét, támogatási rendszert



KSH adatok 2011-2016 között
Magyarországon a fogyatékos személyek száma 2011-ben a népesség 6,2%-a 
volt, 2016-ban 4,3% (408 ezer fő, 80 ezer fővel csökkent)

2012 után egészségi állapothoz kapcsolódó szociális rendszer átalakulása 
(rokkantsági nyugdíj megszüntetése, egészségügyi felülvizsgálatok és 
rehabilitálhatóság)

A fogyatékos lakosság fele mozgáskorlátozott (kb. 200 ezer fő), nőtt az értelmi 
fogyatékosok (25%-al) és az autisták száma (74%-al)

Akadályozottság: munkavégzés, tanulás

Hátrányos megkülönböztetés: foglalkoztatás, közlekedés, egészségügyi ellátás, 
lakhatás

Forrás: Mikorcenzus, KSH 2018



Foglalkoztatottsági adatok 
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Európa Magyarország

Ép munkavállalók Fogyatékos munkavállalók Súlyosan fogyatékos munkavállalók

Magyarország: 
Foglalkoztatottak száma: 3 120 000 fő (75,2%)
Ebből közfoglalkoztatott: 235 974 fő (7,5%) 
Közülük mmk: 78 172 fő (33,1%)

Forrás: Pécsi TE KPVK Munkatudományi Kutatócsoport,2017; KSH 2016



Foglalkoztatási és támogatási lehetőségek
o Védett munkahelyek, fejlesztő foglalkoztatás

o Akkreditált munkáltatók: kb. 350 munkáltató, kb. 30 000 fő foglalkoztatott (= rehabilitációs foglalkoztatás, 
tartós vagy tranzit foglalkoztatási forma)

o Nyílt munkaerőpiaci munkáltatók

o Társadalmi vállalkozások

Pályázati lehetőségek:
• EFOP: munkahelyfejlesztés
• VEKOP: munkavállalók képzettségiszintjének növelése
• GINOP: Regisztrált mmk álláskeresők képzésének támogatása

◦ Adókedvezmény (Rehabilitációs kártya, EFOP 1.1.1 szerinti foglalkoztatás)
◦ Munkahelyi adaptáció, képzés, betanítás, mentorálás költségeinek térítése

Befogadó munkahelyek? Nyílt munkaerőpiaci vállalatok? Idősödő munkavállalók? 

(Megszűnik az 50+ támogatás)



Ösztönzők, szolgáltatások
Kötelező kvóta: „elég, ha bejön aláírni a jelenléti ívet”

Egyenlő esélyű munkavállalás: „legyen két diplomája, három nyelvvizsgája, 5 év munkatapasztalata”

Rehabilitációs hozzájárulás: 25 fő felett ha a mmk-sok száma 5% alatti, 138 000 x 9 = 1 242 000 Ft/fő/év

A vállalatok 2/3-a inkább fizet (kb. 60-90 ezer fő munkahelye után évente

Kiváltási lehetőségek:

◦ Termék/szolgáltatás vásárlása akkreditált vagy védett szervezettől

◦ Bedolgozói tevékenység megrendelése

◦ Egyes fogyatékossági csoportok dupla vagy tripla beszámítása

◦ Gyakornokok foglalkoztatása (= tranzit foglalkoztatás)



Miért nem? Okok, indokok
Növekvő rehabilitációs hozzájárulás, de..

o Nincs elég képzett (mmk) munkavállaló 
(vagy nem elég mobil)

o Nem, vagy csak ésszerűtlenül nagy áron 
lehetne számára akadálymentesíteni

o Nincs olyan munkakör vagy tevékenységi 
kör, amelyben alkalmazható / megfelelő 
lenne / nem fog beválni

o Rossz hatással vannak a munkatársakra

o Sokat maradnak távol

Felmértük-e? ..

o Munkacsapatok megbízása, munka kiszervezése, 
távmunka lehetősége

o Munkafolyamatok elemzése, résztevékenységek 
meghatározása

o Feladat elvégzéséhez szükséges képességek, 
funkciók meglétének (foglalkoztathatóság) 
felmérése (pl. MELBA, Lantegi, munkaszimulátorok 
+ FNO, pl. Németország, Ausztria, Hollandia, 
Belgium, Svédország)

o ??

o Nem igaz / Táppénzt átvállalhatja a kormány (pl. 
Hollandia)



ErgoScope munkaszimulátor
9 db 3 paneles és 18 db 1 paneles berendezés 19 Kormányhivatalban



A fogyatékosság értelmezése (Kumar, 2009)

súlyosan fogyatékos

nem fitt

funkcionálisan fogyatékos

„superman”

fogyatékos

fitt

nagyon fitt

funkcióképtelen

atléta

jó állapotú



Ésszerű alkalmazkodás



Speciális igények – Látássérült munkavállalók
o Kontraszt hiánya, megkülönböztethetőség a felületeken
o Változó környezetkialakítás, átszervezés
o Távolság felmérésének hiánya - nem tud megfelelően reagálni a 

váratlan dolgokra, megtervezni pl. haladást, mozgást, zavaró 
hanghatások

o Fényes felületek, tükröződések, üvegfelületek
o Belógó tárgyak, bottal nem tapintható akadályok - folyosói padok, 

nyitott ablakok, vezetősávra nyíló ajtók, virágtartók, polcok, 
poroltók, stb.. 

o Jelzések egységességének hiánya (vezetősáv kialakítások, 
veszélyzóna jelzések, hangjelzések, térkép-kialakítások, kutyák 
számára egységesen megtanítható, mindenféle hosszúságú és 
anyagú bottal is érzékelhető legyen. 



Színkontrasztok
Majdnem minden látássérülést okozó 
szembetegség érinti a színlátást, mégis, a 
tájékozódást, a környezet vizuális
érzékelését megkönnyíti az élénk, a fényt 
erősebben visszaverő színek és 
kontraszthatások alkalmazása.
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Színlátás eltérései
Protanopia: vörös 
érzéketlenség, zöld, vörös 
és sárga színek nehezen 
azonosíthatók

Deuteranopia: zöld 
érzéketlenség, a zöld, vörös 
és sárga színek nehezen 
azonosíthatók

Tritanopia: kék 
érzéketlenség, zöld és kék 
színek nehezen 
azonosíthatók
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Speciális igények – Mozgássérült munkavállalók
Szintbeni bejutás vagy akadálymentes lift
Küszöb nélküli ajtók, vagy küszöbrámpa (max. 2 cm)
Minimum 90 cm szabad nyílásszélességű ajtók
Automata ajtó vagy könnyen nyitható ajtó (behúzókar nélkül)
Könnyen kezelhető kilincs és zárszerkezet 

◦ Szilárd, csúszásmentes, legfeljebb 5% lejtésű padozat kialakítása, rögzített vagy mobil rámpa

◦ 85-110cm között elhelyezett kapcsolók és kezelőgombok (lift, villanykapcsoló)
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Kerekesszékes munkavállalók 
• Helyigény biztosítása közlekedéshez, munkavégzéshez 

(kerekesszék és más mozgást segítő eszköz használata 
esetén), ezek tárolásához

• Kapaszkodó felületek kialakítása

• Térdszabad kialakítású munkaállomások

• Maximális hézagméret a padlón 2x2 cm

• Munkaasztal állíthatósága (magasság és dőlésszög –
ha szükséges)

• Megfelelő méretű és könnyen működtethető gombok, 
kezelőfelületek

• Szükség esetén speciális munkaeszközök

• Elegendő idő – begépelni, odaérni, átjutni..
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Speciális igények – Hallássérült munkavállalók
Kommunikációs akadályok

◦ Háttérzajok, hangerő (túl erős – torzítás, túl halk – információvesztés)
◦ Hangzó információk hozzáférhetősége (alternatív megjelenítés)
◦ Fényviszonyok – szájról olvasás csak jó fényviszonyok között lehetséges

Sok váratlan inger - ijedtség, információ hiánya, figyelmet elkerülő infók, történések. 
Támogató technológiák: indukciós hurok (személyes kommunikáció), adó-vevő (társasági kommunikáció), FM-adó-vevő -
konferenciákon, nyakba akasztható, asztalra helyezhető mikrofon.
Vizuális információk, mozgással kombinálva, jól látható helyen, jól olvasható információ. Térkapcsolatok - üvegfelületek az 
ajtókon, WC-kben az ajtók alatt rések. Csengő, telefoncsörgés, ébresztés, babasírás érzékelő, villogó fényjelzésekkel, 
rezgéssel. 
Zajvédelem - fontos, még jobban rontja a megmaradt hallási képességet. Hallásvédő füldugók, közben a beszédhang 
minősége nem romlik. 
Fontosabb leírások (pl. munkafolyamatok, munkarend, stb.) könnyen érthető és hozzáférhető formában elérhetők legyenek.
Hang alapú információk legyenek felerősíthetők vagy fényre, rezgésre átalakíthatók.
Fontosabb változó információk kivetítése
Megvilágítás, munkaállomások elrendezése a kommunikációhoz megfelelő rálátást, szemkontaktust biztosítson.
Szükség esetén speciális munkaeszközök, támogató technológiák biztosítása.

17



Támogató technológiák hallássérülteknek



Értelmi fogyatékos munkavállalók igényei
Emlékezés és folyamatok felidézésének támogatása, következő lépés jelzése 
(piktogramok, folyamatábrák, egyszerű leírások) - ez a kommunikációt is 
segítheti, 
Sikerélmény fokozása, kudarcélmény kerülése - működtetés, erős visszajelzés, 
egyszerre több érzékszervre ható (fény, hang, mozgás, szín) DE: epilepszia!
Kapaszkodók, egyensúlyi zavarok, biztonságérzet, robosztus bútorok
Könnyen érthető, tanulható, jól látható jelölések, információk
Következetes színhasználat a munkahelyi környezetben (tájékozódás)
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Speciális igények – Autista munkavállalók
Sorrend, időérzékelés, logika - ezekben szorulnak támogatásra

Tájékozódási és szocializációs problémák

Környezetkialakítási szempontok: 
• biztonságot nyújtó, nyugodt, megjósolható, kiszámítható, érthető, nem zsúfolt, stresszmentes környezet, 
• egyszerű, letisztult környezet, színek, egyszerű formák, szellős terek, legyen rend
• terek kontrasztos, jól elkülöníthető elválasztása (pl. tevékenységek szerint, a fal és padló eltérő színű legyen), 

erős, de nem harsány kontrasztok
• hirtelen zajok kiküszöbölése (pl. ne csikorogjanak a székek, dallamcsengő, amelynek hangereje emelkedik), zaj 

elnyelésére eszközök, rezgések kiküszöbölése
• szagok se zavarjanak, csökkentett fény
• ragaszkodnak az azonos sorrendű és ugyanolyan tevékenységekhez, pl. munkahelyen a folyamat lépéseit segítő 

elrendezés, résztevékenységek, szerszámok és alkatrészek sorrendje, stb. 
• színekkel, jelzésértékű tárgyakkal lehet segíteni a tevékenységeket (pl. munkához más terítőt teszünk az 

asztalra, mint étkezéshez)
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Munkavédelmi célvizsgálat
NGM Munkavédelmi Főosztály (2017.07.-12.hó)
485 munkáltató ellenőrzése, 366 esetben (75,5%) szabálytalanság
Nem az akadálymentesítéssel voltak problémák 


