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ÖÖSSSSZZEEFFOOGGLLAALLÓÓ  
 

A projekt sikeres megvalósításához mindenképpen indokolt egy megalapozó 

dolgozat elkészítése, amely segíti az Eurokulcs-rendszer Nógrád megyében 

történő bevezetését, és egyben hozzájárul a majdani magyarországi 

elterjesztéséhez is. 

 

Az „Eurokey-rendszer” egy 1986-ban létrejött kezdeményezés terméke, 

produktuma, amelyet a németországi Darmstadt városban székelő „Darmstadt – 

Fogyatékossággal élők és Barátaik Klubja” álmodott meg és hozott létre.  

A rendszer tulajdonképpen egy egész Európára – folyamatosan - 

kiterjeszthető egységes „beléptető rendszer”, amely a Kulcs használatával egy 

innovatív lehetőséget teremt a fogyatékossággal élő emberek számára.  

 

A Kulcs megteremti a feltételét annak, hogy a felhasználók– a kontinensen 

egyre több országban – önálló, szabad és ingyenes hozzáféréssel rendelkezzenek 

a fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférhető, elsősorban az 

egészségügyi egységekhez és létesítményekhez - egyetlen kulccsal. Ilyenek 

például az autópályákon és a tömegközlekedési állomásokon a mosdók, WC-k, de 

a gyalogos közterületeken, a múzeumokon, vagy a kormányzati szerveknél is a 

nyilvános illemhelyek. Emellett az öltözők, a liftek, a lépcsők használata is 

könnyebbé válik, amennyiben un. Euro-zárakkal szerelik fel az 

emelőszerkezeteket, elektromos segítő berendezéseket.  

Eredetileg a rendszert benzinkutakra tervezték, majd fokozatosan 

kibővítették a lehetőségeket Németországban repülőterekre, vasútállomásokra, 

középületekre, kulturális és sportlétesítményekre és hasonlókra.  

Idővel a rendszer más országokra is kiterjedt, és ma már ez az univerzális 

rendszer működik Németországban, Szlovákiában, Csehországban, Ausztriában, 

Szlovéniában, Hollandiában, Svájcban és Horvátországban. Magyarországhoz 

pedig a rendszer a jelen projekttel kapcsolódik elsőként. 

Jelenleg a külföldi szakmai ajánlásokban már 30 féle helyszín, ennyi típusú 

és funkciójú objektum és épület (nyilvánosan hozzáférhető) jelenik meg 

potenciálisan, amelyeknél érdemes az Euro-zár telepítéssel próbálkozni. 
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Az Eurokulcs mint termék jellegzetessége, hogy: kereskedelmi forgalomba 

nem hozható és kizárólag a fogyatékkal élők számára készült; a Kulcs nem 

használható más célokra, mint amire azt tervezték; a felhasználó hozzáférésének 

biztosítása egyetemleges, hiszen az Európai Unió valamennyi országában ezt 

használják (majd).  

 

Az Eurokulcs használatának praktikus előnyei, hogy illetéktelenek, 

jogosulatlan személyek nem használhatják az Euro-zárral védett helyiségeket, 

eszközöket; az átlagosnál jobb, fokozottabb higiénés és tisztasági állapotok 

várnak a felhasználókra. Emellett a vandalizmus lehetősége is kizárt és 

nyitvatartási időn kívül is használhatóak a helyiségek, az eszközök. A használat 

pedig önállóan, a személyzet bevonása, valamint várakozás nélkül is biztosított.   

Az Eurokulcs felhasználásának jogosultsági köre a nemzetközi 

tapasztalatok alapján a következő csoportokat jelenti: a súlyos, vagy rendkívüli 

mértékben fogyatékossággal élő személyek; a kerekesszéket használó 

mozgáskorlátozottak; a sztómások; a vakok; azok a súlyosan fogyatékos 

emberek, akik személyi segítségre szorulnak, illetve szorulhatnak; a Szklerózis 

multiplex-ben szenvedők; a Crohn-betegek; az Ulceratív vastagbél-gyulladásos 

személyek, és a krónikus húgyhólyag / bélbetegségben szenvedők. 

 Emellett ideiglenesen is használható a Kulcs. A turisták, a babakocsis 

kisgyermekesek, vagy az idős emberek csoportjai jönnek elsősorban itt szóba. 

 

Az Eurokulcs beszerzése, és a megrendelésének folyamata a nemzetközi 

gyakorlatban kidolgozott, a beszerzés protokolláris szabályai, és a folyamat 

átlátható és nyomon követhető. Kulcsszerepe van ebben az adott országok 

Nemzeti Kapcsolattartó Pontjainak, vagy Koordinációs Irodáinak (hazánkban a 

projektgazda MESE lesz ez a szervezet). A Kulcs vételára a gyakorlat szerint 20 

Euro. 

 

A Kulcs használatát számos szolgáltatás is segíti. Legfontosabbak ezek 

közül azok a digitális felületek, amelyek az egyes felhasználási helyszíneket is 

tartalmazzák (adatbázis) és egyéb e-szolgáltatást is nyújtanak. Európában a 

fogyatékossággal élők Kulcs-használatát önálló weblap és mobil telefonos 

applikációk is segítik (ezek a jelen projekt értékes produktumai is lesznek).  
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A legnagyobb európai adatbázis pedig jelenleg a Locus, amely 12.000 

„Kulcsos helyszínt”, elsősorban Euro-WC-k pontos elérhetőségeit és információit 

tartalmazza. 

 
Az Eurokulcs-rendszer felhasználói a különböző fogyatékossággal élő és 

bizonyos tartós betegségben szenvedő emberek. A 2011-es népszámlálás 

információi alapján a hazai teljes népességből minden ötödik esetben érkezett be 

adat (2.138.991 fő; 21%) arra, hogy fogyatékosságban, tartós betegségben 

történő személyes érintettségről van szó. 

 
Magyarországon a különböző fogyatékossági típusok közül leggyakoribb 

a mozgássérültség. Az érintettek létszáma – a 2011-es népszámlálás alapján - 

232.206 fő volt, amely a fogyatékossággal élők 47%-a. A második leggyakoribb 

csoportba azok a típusok tartoznak, amelyek az életkor előrehaladtával amúgy is 

egyre gyakoribb nehézségeken alapulnak: a gyengénlátók, aliglátók, a 

nagyothallók azok, akik itt szerepelnek. A számuk összesen 136.444 fő és 

arányuk a fogyatékos embereken belül 28%, vagyis több mint minden negyedik 

személy ide tartozik.  

A fogyatékossággal élők négyötödének egyetlen fogyatékossága van, és 

minden ötödik személynek pedig legalább kettő, ők alkotják a halmozottan 

fogyatékos személyek csoportját. 

A megyék közül a fogyatékossággal élők aránya a legnagyobb Nógrád 

megyében (6,8%). Emellett a legmagasabb arányban is itt érzik akadályoztatva 

magukat a fogyatékossággal élők (5%), valamint a megyében a legnagyobb az 

aránya a legfeljebb általános iskolát végzetteknek (62%), az alacsony iskolai 

státuszúaknak is. Végül a foglalkoztatás szempontjából is Nógrád áll a 

leghátrányosabb helyzetben, hiszen a megyei fogyatékossággal élőknek csupán 

az egytizede foglalkoztatott személy.  

 A népességszámlálás alapján a megyében mindösszesen 12.944 fő vallotta 

magát fogyatékossággal élőnek. A nemek szerinti megoszlás az országos 

mintázatot követi. Az egyes fogyatékossági típusok esetében a leggyakoribb 

típus a mozgássérültek csoportja, amelybe összesen 6.913 fő tartozik, ez több 

mint minden második megyei fogyatékossággal élőt jelenti (53%). Ezt követi a 

gyengénlátók és aliglátók előfordulásának gyakorisága (17%).  
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 A férfiak – a lakosságon belüli arányukhoz képest – különösen 

felülreprezentáltak az autisták és a beszédfogyatékosok között, az autisták 

háromnegyede, a beszédfogyatékosoknak pedig több mint kétharmada a férfi. 

Emellett még magasabb arányban vannak a férfiak – önmagukhoz képest – az 

értelmi fogyatékosok (60%), a beszédhibásak (57%), a siketek között is (53%).  

 
A megyei mozgáskorlátozottak között a nők aránya csaknem 

kétharmadnyi. A tagság körében az 50-89 éves életkor közöttiek dominálnak. 

Családi állapotukat tekintve két állapot uralkodik, a házas és az özvegy 

állapot, amely mindösszesen a tagság 85%-ánál jelentkezik. 

A tagság kétharmada községekben él, kétszer annyian, mint a városokban. 

A célcsoport jelentős részének legfeljebb befejezett általános iskolai 

végzettsége van, emellett minden negyedik vizsgált személy valamilyen 

szakmunkás képesítést szerzett. A legtöbb személyre nem jellemző az 

informatikai ismeretek megléte és nem rendelkeznek számítógéppel sem.  

 

A célcsoporttagok az esetek négyötödében családi kapcsolatban, családi 

közösségben élnek. A párkapcsolatok közel egyharmadában a célcsoporttag párja 

is szintén fogyatékossággal élő személy. 

 
A válaszolók fele legalább 3 évtizede és legfeljebb fél évszázada él a jelenlegi 

lakásban. Általánosságban saját tulajdonú lakóingatlanban élnek (négyötödük). A 

leggyakoribb lakásméret a 2,0-3,0 szobás lakóingatlan, a célcsoporttagok 

négyötöde ilyen lakásméretű ingatlanban él, amelyek közül a leggyakoribb az 

összkomfortos besorolású lakás (minden második esetben). Ezek arányát 

megközelíti a félkomfortos-komfortos kategóriák összesített gyakorisága is 

(45%). A személyek 70%-ának lakása akadálymentes használatra alkalmas. 

Csaknem minden második személy esetében a rokkanttá válás a 41-70 

éves életkor között következett be. Ezen a kategórián belül is az 51-60 éves 

életkorban lett mozgáskorlátozott minden harmadik célcsoporttag. A 

mozgáskorlátozottá válás időpontjai között ez a meghatározó időszak. 

 
A mozgáskorlátozottá válás oka. A valamilyen betegség(ek) által 

bekövetkezett mozgáskorlátozottság öt esetből négyben azonosítható. Továbbá 

minden kilencedik esetben valamely baleset bekövetkezése által vált ilyen típusú 
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sérültté az illető. A születéskor is már sérült személyek aránya 6%, illetve még a 

világháborúban sérült meg 5 fő, aminek kihatása a mozgáskorlátozottság lett. 

Az érintett személyek négyötödének legalább két testrésze is említést 

nyert a fogyatékosság kapcsán és az alsó végtagok említése 2,5-szer gyakoribb, 

mint a felső végtagoké.  

 
A tanulmányban a megyei akadálymentesítettség helyzetéről is betekintést 

nyerhettünk - jelen tanulmányban csupán általános szinten. A konkrét, alapos 

felderítés és bemutatás a projekt megvalósításának egyik fontos feladata lesz, az 

eredmények rögzítésének pedig a kapcsolódó második tanulmányban van a 

helye. 

 
A projekt megvalósításának számos akadályt kell leküzdenie, amelyek a 

megvalósítandó intervenció sajátosságaiból erednek. A nehézségekkel történő 

megküzdés-képességének mértékén nagymértékben javítani lehet, ha nem 

felejtődnek el az alábbi fontos faktorok: a közszolgáltatások hozzáférésének 

javítása az egyik fő cél; a készülő szakmai, módszertani anyagoknak és 

stratégiának már alkalmasnak kell lenniük az országos kiterjesztésre is, és 

figyelemmel kell lenni az egyes partnerek inklúziójában rejlő sajátosságokra.  

Emellett a tudásmegosztás rendszerének kidolgozása is nagyon fontos, 

valamint a hálózatosodás folyamatának is tervszerűnek kell lennie. A projekttel 

új lehetőségek nyílnak meg, egyben új felelősségek is keletkeznek (pl. az 

Egészségkoalíció; a helyi Egészség-, és Esélyegyenlőségi tervek, stb.), a civil- és 

érdekvédelmi szervezeteket pedig folyamatosan tájékoztatni kell és minél 

mélyebben be kell vonni azokat a megvalósításba. 

Végül, de nem utolsó sorban már most el kell kezdeni gondolkodni a 

Kulcsok tömeges megfinanszírozásának lehetőségein – a társadalmi 

felelősségvállalás logikáját követve. 

 
Javaslatok. A tanulmány ajánlások megtételével zárul. Ezek csak a 

beavatkozási területekre tesznek konkrét ajánlásokat, amelyeket a projekt 

végrehajtása során érdemes figyelembe venni és azok folyamatát, eredményeit 

indokolt a következő tanulmányba is majd beépíteni. A megjelölt területek 

stratégiai- és folyamatsegítő szinten próbálják meg támogatni a projekt 

megvalósítását.    
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BBEEVVEEZZEETTÉÉSS  
 

 
A kutatás háttere és célja az alábbiakban foglalható össze. A projekt eredményes 

végrehajtásához szükséges a jelen tanulmány elkészítése, hiszen segíti lefektetni 

az Eurokulcs-rendszer Nógrád megyében történő bevezetését, ezzel hozzájárul 

az eszköz és módszer majdani magyarországi elterjesztéséhez is. 

 A fejlesztéssel érintett két térségben eltérő a helyzet, Szlovákiában már 

alapjában működik ilyen rendszer, a régiós elterjesztések korszaka zajlik, ezzel 

szemben hazánkban egy pilot-program a jelenlegi, így a megyei bevezetés 

sikerétől majd nagymértékben függ a magyarországi elterjesztés is. A folyamat 

tehát ellentétes irányú a két országban. 

 

A két ország partnerei között eddig nem is volt a témában együttműködés, 

hiszen nálunk eddig nem létező kategóriáról volt szó, amit mintegy „best 

practice-t” emelünk most át a hazai köztudatba és gyakorlatba. 

A projekttel, azok tevékenységeivel szükséges lesz betagozódni a már 

kialakult határmenti együttműködések rendszerébe, és a nemzetközi Eurokulcs 

hálózatba egyaránt.   

Emellett nagyon fontos, hogy a megyében (és a vonzáskörzetben) élő, 

elsősorban mozgáskorlátozott személyek egészségi állapotát, az önellátási és 

önkiszolgálási képességét javítani kell, ehhez átfogó képet kell szerezni a 

célcsoport állapotáról, sajátosságairól is. 

A projekt technikai, technológiai akadályait is fel kell tárni (weblap; 

applikáció hiánya és létrehozása), ebben is fontos szerepe van a megalapozó 

dokumentumnak. 

 
A fenti általános területekhez a tanulmány sikere is hozzájárul, azonban konkrét 

említések szintjén is fontos bemutatni a dolgozat létjogosultságát. 

A jelen írott produktum eredményei jelentős mértékben hozzájárulnak a 

projekt sikerességéhez, mivel: 

 előkészíti a bevezetés konkrét megalapozását, lehetővé teszi a projekt 

egyéb elemzésit, tanulmányait, emellett iránymutatásokat, javaslatokat is 

megfogalmaz a konkrét intervenciós akciókhoz; 

 segítséget nyújt abban is, hogy a projekt a tevékenységeivel és a hálózati 

működtetésének eszközével, valamint az állami, közszolgálati és NGO-k 
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határon átnyúló együttműködésével létrehozza azt az innovatív 

multikompetens rendszert, amely segít –először a megyében, aztán 

országos szinten is - az akadálymentesítésben és javítja a fogyatékkal élők 

életminőségét. 

 Továbbá megkönnyíti a tanulmány a pilot-projekt elsődleges eszközének, 

módszerének az alkalmazását is, ez pedig a Németországban 

szabadalmaztatott Eurokulcs-rendszer, melynek működési modelljét az 

együttműködés által Szlovákiából Magyarországra is adaptálhatja a 

projekt, és  

 a fentiek mellett megalapozza azt a szervezeti célt is, miszerint a 

projektben létrejöjjön a Nemzeti Kapcsolattartó Pont az Eurokulcs 

rendszerre, amely a célcsoport szükségleteivel és környezetével, valamint 

a szolgáltatásokkal foglalkozik - a törvényi szabályozások keretein belül.  

 És talán a legjelentősebb szakmai hozománya a tanulmánynak az, hogy 

segítségével a projekt új lehetőségeket nyithat meg a két ország 

egészséget érintő együttműködéseiben. Az Eurokulcs területén a 

projekt hatására kialakuló operatív kooperációs gyakorlat jelenleg 

példátlan.  

Egyfelől maga az „ötlet” innovatív (professzionális előkészítés, a 

módszerek és technológiák közös, egymáshoz illeszkedő alkalmazása), 

másfelől a fogyatékossággal élők életkörülményeinek a javítása a ma 

legnépszerűbb technológiák felhasználásával valósul meg (online 

szolgáltatások; applikáció).  

A tanulmány hozzájárul még a hasonló fejlesztéseket generáló térségek 

közös, határon átnyúló stratégiájának elkészítéséhez is. Mindezek által a 

fejlesztés, az eljárások közös alkalmazása modellként szolgálhat más 

határmenti területek részére is.  

 
A tanulmány mindezeken kívül számokban, indikátorokban is kifejezheti azt a 

hozzáadott értéket, amelyet annak felhasználása nyújt majd a projekt 

megvalósítása számára, hiszen nevesítve is hozzájárul ahhoz, hogy: 

 Nógrád megyében beazonosításra kerülhessen 200 db. hely, helyszín, 

objektum, ahová az univerzális „Euro-zár”rendszert telepíteni lehet; 

 az elsődleges célcsoport körülhatárolódjon és mélyebben is megismerhető 

legyen, emellett segít a másodlagos célcsoportok definiálásában, 
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megszólításában is (NGO-k; közigazgatás szervei; önkormányzatok, 

intézmények és a for-profit szereplők, a vállalkozások). 

 A fentiek mellett elősegíti a tanulmány, hogy a projektben megvalósuló 4 

db tréning (4x30 óra), az ehhez illeszkedő képzési anyagok (4 db.), a 12 

db workshop és a Roadshow sikeresen, eredményesen megvalósuljanak, 

 és hatékony, illetve hatásos publikációs tevékenységet lehessen folytatni. 

Ezzel is segítve a téma disszeminációját, emellett a létrejövő On-line 

szolgáltatások beindulását, valamint a mobil-applikáció elkészítését és 

használatának elterjesztését. 
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I. AAZZ  EEUURROOKKUULLCCSS  ––RREENNDDSSZZEERR  BBEEMMUUTTAATTÁÁSSAA
1 

 

ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 

 

Az „Eurokey-rendszer” egy 1986-ban létrejött kezdeményezés terméke, 

produktuma, amelyet a németországi Darmstadt városban székelő „Darmstadt – 

Fogyatékossággal élők és Barátaik Klubja” álmodott meg és hozott létre.   

A rendszer tulajdonképpen egy egész Európára – folyamatosan - 

kiterjeszthető egységes „beléptető rendszer”, amely a Kulcs használatával egy 

innovatív lehetőséget teremt a fogyatékossággal élő emberek számára.  

Az egyetlen és kizárólagos Kulcs használata megteremti a feltételét annak, 

hogy a felhasználók– a kontinensen egyre több országban – önálló, szabad és 

ingyenes hozzáféréssel rendelkezzenek a fogyatékossággal élők számára 

hozzáférhető, elsősorban az egészségügyi egységekhez és létesítményekhez, 

pl. az autópályákon és a tömegközlekedési állomások WC-in, de a gyalogos 

közterületeken, a múzeumokban, vagy a kormányzati szerveknél is a nyilvános 

WC-k esetében. Emellett az öltözők, a liftek, a lépcsők használata is könnyebbé 

válik, amennyiben Euro-zárakkal szerelik fel az emelőszerkezeteket, elektromos 

segítő berendezéseket.  

Eredetileg a rendszert benzinkutakra tervezték, amelyeket fokozatosan 

bővítettek Németországban repülőterekre, vasútállomásokra, középületekre, 

kulturális és sportlétesítményekre, stb. Idővel a rendszer más országokra is 

kiterjedt, és majd ez az univerzális rendszer az egész Európai Unióban működni 

fog. 

A termék jellegzetessége: 

 a termék kereskedelmi forgalomba nem hozható és kizárólag a 

fogyatékossággal élők számára készült; 

 a rendszer kulcsa nem használható más célokra, mint amire azt tervezték;  

 a felhasználó hozzáférésének biztosítása egyetemleges, hiszen az Európai 

Unió valamennyi országában ezt használják (majd).  

                                       
1  A szakasz feldolgozásához az Eurokulcs-rendszer bevezetését már meglépő, így a témában 

tapasztalatokkal rendelkező országok szervezeteinek honlapjait használtuk fel, amelyek elsősorban 
a Nemzeti Kapcsolattartó Pontokhoz/Koordinációs Irodákhoz kapcsolódnak (a linkek a MELLÉKLET-
ben Az EUROKULCS-RENDSZER BEMUTATÁSA c. szakaszhoz illeszkedő internetes 
elérhetőségek 
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Az EUROKULCS használatának előnyei 

 Illetéktelenek, jogosulatlanok előtt zárva maradnak az Euro-zárral 

felszerelt ajtók, helyiségek. Az egységek használata másoknak nem 

lehetséges. 

 A középületekhez, közintézményekhez és egyéb publikus helyiségekhez, 

egységekhez képest itt jobbak a tisztasági és higiéniás feltételek. 

 A Kulccsal nyitható egységek a vandalizmus ellen biztosítottak. 

 A létesítmények nyitvatartási időtől függetlenül is használhatóak. 

 A helyiségekhez, létesítményekhez – azok kinyitásához, zárásához – nem 

kell igénybe venni a személyzet segítségnyújtását és nem kell várakozni. 

 A Kulcs használata hozzájárul a társadalomban való egyenlő részvétel 

jogának, az önállóság biztosításának az érvényesüléséhez. 

1. ábra. „A Kulcs” 

 

Az Eurokulcs felhasználásának jogosultsági köre 

A németországi gyakorlat volt az első modell a Kulcs bevezetéséhez, 

használatához. A nemzetközi elterjesztés során is meghatározó erővel bír a 

gyakorlat, de országonként eltérések is előfordulhatnak. Németországban tehát a 

Kulcsot használhatják: 

 A német fogyatékossági, mozgássérült (személyi) igazolvány birtokosai, és 

 

 emellett a fogyatékosság mértéke legalább G, B, H vagy BL kategóriát 

kell, hogy elérje, 
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 vagy a G kategória esetében a fogyatékosság mértéke legalább 70%-os 

kell, hogy legyen. 

 A kulcsot csak olyan személyek kapják meg, akik fogyatékossággal élők 

számára kialakított toaletteket használnak. 

A fenti meghatározás szerint tehát az Eurokulcs használatára jogosultak - 

elsősorban:  

 a súlyos, vagy rendkívüli mértékben 

fogyatékossággal élő személyek; 

 a kerekes széket használó 

mozgáskorlátozottak; 

 a sztómások; 

 a vakok; 

 a Crohn-betegséggel érintettek, 

 a Szklerózis multiplex-ben szenvedők, 

 azok a súlyosan fogyatékos emberek, 

akik személyi segítségre szorulnak, 

illetve segítségre szorulhatnak; 

 az Ulceratív vastagbél-gyulladásos és 

 a krónikus húgyhólyag/ 

bélbetegségben szenvedők. 

Az EUROKULCS beszerzése – a megrendelés folyamata  

 
Svájcban a Kulcsot közvetlenül a felhasználónak szállítják ki és személyenként 

csak 1 db. kulcs kerül kiosztásra.  

Emellett a turisták is megkaphatják a terméket, valamint a külföldi 

értékesítés és szállítás is megoldott, ezt a Koordinációs Irodán keresztül lehet 

elintézni. (www.Eurokey.ch ) 

A rendelés menete 

A Kulcs megrendelése többféle módon is engedélyezett. Lehet személyesen, vagy 

elektronikusan is hozzájutni a termékhez. Ezenkívül hagyományos, postai úton, 

papíralapon is befogadják a megrendeléseket. 

 

1. Személyes megrendelés 

 
Ebben az esetben a saját honlapon feltüntetett információk között mindenképpen 

szerepelnek azok a címek, elérhetőségek, amelyeken megjelenve lehet a 

termékre megrendelést leadni. Ilyen helyszínek pl. a Nemzeti Kapcsolattartó 

Pontok/Irodák; a partner önsegítő/fogyatékossággal foglalkozó szervezetek; 

egyéb, meghatározott pontok (rendelés felvétele és a kiszállítás biztosítása). 

  

https://www.proinfirmis.ch/de/subseiten/eurokey-benutzer/meta/kontakt.html#c8825
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2. Elektronikus, online megrendelőlapon keresztül 

 
A honlapok tájékoztatása ebben az esetben a jogosultság feltételeivel kezdődik. 

A megrendeléshez a megjelenő űrlap kitöltése kötelező, amiben ki kell térni a 

jogosultság okára, indokára és bizonyíthatóságára is (rokkantsági kártya, illetve 

orvosi dokumentumok). 

A megrendelés a Nemzeti Kapcsolattartó Pontokba/Koordinációs Irodákba 

fut be, ahol visszaigazolást küldenek, és a válaszlevélben mellékelik a befizetés 

módjait és a Kulcs vételárát is megjelölik. 

Az elektronikus megrendelőlapon az alábbi információk szerepelnek, a 

következő adatokat kérik be: 

 elsőként a név és a lakóhely/cím pontos adatait kell feltölteni; 

 az email cím megadása után pedig a telefonos elérhetőségről is 

gondoskodni kell; 

 a rövid megrendelőlapon eztán már csupán a fogyatékosság típusát kell 

megjelölni, aztán pedig 

 fel kell tölteni, mellékelni kell az igénybe vétel jogosultságát igazoló 

dokumentum szkennelt, befényképezett példányát is; 

 a lap végén pedig szöveges üzenet is küldhető a címzettnek, illetve külön 

kérhető is, hogy lépjenek kapcsolatba a megrendelővel. 

A megrendelőlap a küldés gomb használatával jut el a Nemzeti 

Kapcsolattartó/Koordinációs Pontokba, vagy Irodákba. 

3. Hagyományos, papíralapú megrendelés 

 
A Word formátumú megrendelőlapon a feltüntetni szükséges adatok, információk 

gyakorlatilag megegyeznek az elektronikus megrendelés során bekértekkel.  

A szükséges mellékleteket itt is csatolni kell a kitöltött, a kinyomtatott és 

aláírt megrendelőlap mellé. A megrendelőlap igényes szerkesztésű és fejléccel 

ellátott. 

A Kulcs szállítási ideje átlagosan legalább 2 hét.  
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Az Eurokulcs vételára 

 
Az egyes országokban azonos összeget, vételárat kell fizetni a Kulcsokért.  

Ennek bruttó összege 20 Euro, illetve az ezzel megegyező értékű nemzeti 

valuta, pl. Svájcban 25 CHF.  

 a vételár mellett a kiszállítás árával kell még számolni, amely általában 

belföldön 5 Euro, külföldre történő szállítás esetén pedig 10 Euro-nak 

megfelelő összegnek felel meg. (Az egyes Kulcsok ára így 20-30 Euro 

között állapodik meg – bármely ország esetében.) 2 

A Kulcs árának visszatérítése. Visszaszállítás bármely engedélyezett, hivatalos 

kiszállítási pontra lehetséges, azonban a vételárat nem térítik vissza, kivéve csak 

ideiglenes használat esetében. 

 
Ideiglenes használat 

 
Az Euro-kulcsot legfeljebb három hónapos időtartamra lehet ideiglenesen is 

használni. Ebben az esetben a kulcsot visszavonják – az időszak letelte után – és 

vissza is kell juttatni az értékesítés helyére. Ekkor az eladási árat visszafizetik, 

azonban annak mértékét csökkentik az 5 Euro-s kezelési költség összegével.  

A postai úton visszajuttatott Kulcsok vételáránál pedig figyelembe veszik az ún. 

feldolgozási díjat, aminek mértéke 10 Euro. 

Csehországban például hosszú távra is kölcsönadják a Kulcsot a 

háromévesnél fiatalabb gyermekek szüleinek, illetve középületek esetében rövid 

időre (ott tartózkodás esetére) az idős emberek is megkaphatják a kulcsot a 

recepción, vagy a portaszolgálaton). 

  

                                       
2  A valóságban a Eurokulcs mint elsődleges termék más termékekkel együtt, kapcsolt 

produktumokkal, mintegy csomagonként is megrendelhető, pl. Németországban is. Az egyes 
csomagok eltérő tartalommal és vételárral jellemezhetők, a közös bennük pedig az, hogy az 
elsődleges termék mindegyikben a Kulcs. Mellette pl. a kerekesszékhez kiegészítőket, 
kerekesszékhez világítást, matricákat, stb. lehet választani. http://cbf-
da.de/de/shop/bestellformular/ Az egyik legtartalmasabb csomag a Kulcs + Locus Handikap Toilet 
Directory (összesen 27 Euro).  

http://cbf-da.de/de/shop/bestellformular/
http://cbf-da.de/de/shop/bestellformular/
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A működő és az új zárak bejelentése 

Lehetőség van a rendszer használatával kapcsolatos adat-, és információbázis 

bővítésére, illetve a felhasználók általi frissítésére is annyiban, hogy alkalom 

nyílik a már használatban lévő zárakkal kapcsolatos korrekciók, esetlegesen 

nehézségek, illetve az újonnan felszerelt, vagy frissen átalakított Euro-zárak 

bejelentésére is.  

A honlapon külön lehetőség van a meglévő és az új zárak, új 

létesítmények, egységek jelzésére, bejelentésére. 

 
„Útközben” 

 

Az európai Eurokey helyszínekről bárhonnan és bármikor tájékozódhatunk, akár 

útközben is, hiszen azok ingyenes okostelefon-alkalmazással is elérhetőek.3  

Más Eurokey alkalmazások pedig elérhetőek többek között 

Németországban, Ausztriában és a Cseh Köztársaságban és Szlovákiában is. 

 

2. ábra. A svájci mobilalkalmazás 

 
Forrás: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proinfirmis.eurokey.android&feature=search_result 

 
Ezek az applikációk számos funkciót kínálnak, például: 

 egyszerű felhasználói felület és útmutató; 

 automatikus helymeghatározás GPS-en és térképeken keresztül; 

 térképnézet, vagy lista a keresési eredményekhez; 

 a célhoz vezető irányok feltüntetése; 

                                       
3
 A svájci alkalmazások például itt találhatóak meg (iPhone , Android ),  továbbá, az Eurokey WC-

rendszerek integrálva vannak a partnereik applikációiba is,pl.: wc útmutató , paramap, gps-tracks .  

 

https://itunes.apple.com/ch/app/eurokey-iphone-app/id640097694?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proinfirmis.eurokey.android&feature=search_result
http://www.wc-guide.ch/
http://www.paramap.ch/
http://www.paramap.ch/
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 szűrési, szűkítési lehetőségek a zárak felszerelésével kapcsolatosan, pl. 

milyen típusú a keresni kívánt segítő eszköz (pl. lift; lépcsőlift, WC, stb.), 

vagy a keresendő helyszín szűkítése, pl. uszodák, hivatalok, stb. Ezek 

térképszintű megjelenítése; 

 bejelentés lehetősége: még nem regisztrált működő, vagy új zár 

felszerelése, illetve új objektum jelzése; 

 hírek, hírjelentések (szöveges és aktuális információk); 

 a konkrét helyszínekről részletesebb információk, oldalak; 

 offline/online mód (az első sikeres adatbetöltés után az internetes hálózat 

igénybe vétele nélkül is használható az alkalmazás – a térképes 

megjelenítés kivételével). 

Az önálló alkalmazások mellett vannak társult applikációk is, amelyeken szintén 

– hasonló funkciókkal – megtalálhatóak az egyes felhasználási helyszínek, ezek 

között is elsősorban a nyilvánosan használható WC-k és mosdók keresői 

említhetők meg. Kettő példát hozunk fel, mindkettő alapja a területi egységen 

belüli navigáció. 

Az egyik alkalmazás települési, városi szinten működik, nevezetesen 

Zürich városában ilyen pl. a kifejezetten nyilvános mosdó és WC kereső 

alkalmazás, amelynek használata során szintén leszűrhetőek a fogyatékossággal 

élőknek fontos illemhelyek, vagy a Kulccsal igénybe vehető lehetőségek. 

WC Finder Zürich:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.bretscherhochstrasser.android.wcfinderzuerich 

 
Emellett egy másik példa is megemlíthető, amely során egy applikációba 

épült be az Eurokulcs szisztéma és az ezt középpontba állító felhasználási terület.  

HogeNood  
https://play.google.com/store/apps/details?id=nu.hogenood 

 

Ez országos (2 ország) lefedettségű kereső, ahol szintén a nyilvános használatú 

mosdókra, WC-kre lehet rákeresni. Az alkalmazás Hollandiában és Belgiumban 

mutatja meg a keresendő mosdókat, illemhelyeket, vagy az elérhető 

lehetőségeket. 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.bretscherhochstrasser.android.wcfinderzuerich
https://play.google.com/store/apps/details?id=nu.hogenood
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Az adatbázisokat is megemlítve mindenképpen érdemes megjegyezni a Locus 

Handicap Toilet Directory-t, amely tulajdonképpen egy nemzetközi, vagy globális 

toilet-könyvtár. 

 
3. ábra. A Locus kiadvány fedőlapja 

 

Forrás: https://cbf-da.de/de/shop/der-locus/  

 

A kiadvány összegyűjti a felhasználók 

számára azokat az Euro-WC-ket, 

amelyeket a Kulccsal lehet használni. 

Több alkalommal is adatgyűjtések által 

frissítették az adatbázist 1991 óta és 

már jelentős erőfeszítéssel sikerült 

átlépni Németország határait is. 

Jelenleg immár 12.000 helyszín 

szerepel a LOCUS idei, ötödik 

kiadásában. 

Releváns helyszínek az Eurokulcs-rendszer telepítésére és használatára 

A lehetséges, vagy már releváns helyszínek azok, ahol a Kulcs kihasználása 

biztosan megtörténik, emellett olyan technikai eszközök állnak rendelkezésre, 

amelyek megléte esetén a használatához szükséges speciális hengerzár (Euro-

zár) felszerelhető, illetve a meglévő erre cserélhető. Elsősorban nyilvánosan 

hozzáférhető WC-kről van szó.  

Emellett ezek a helyszínek nagy forgalmú és általánosan látogatott, 

felkeresett helyek, épületek. Több fontos terület épületeinek és szolgáltatásainak 

érintettségét is muszáj megemlíteni. Szerepelnek köztük állami, vagy 

önkormányzati tulajdonban lévő középületek (közigazgatás és 

közszolgáltatások), az igazságszolgáltatás és bűnüldözés szervei, és helyet 

kapnak az oktatási és egészségügyi feladatokat ellátó szereplők, azok épületei is. 

Emellett a közterületek, az egyéni és tömegközlekedés faktorai is megszólítottak, 

de a kultúra, a művészet és szórakozás képviselői is megjelennek az egyes 

listákban.  

https://cbf-da.de/de/shop/der-locus/
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Az EUROKULCS – rendszer Európában 

 

A szlovák „Bez bariéry” partner -, akinek talán a leginformatívabb és legfrissebb 

a honlapja – szemléltetése alapján az Eurokulcs-rendszer jelenleg Európa 9 

országában van jelen – valamilyen szinten. Közülük Magyarországon a jelen 

projekttel a rendszer a lábait veti meg egyelőre Nógrád megyében, majd innen 

diaszpóraszerűen fognak elterjedni hazánkban az egyes pontok. A többi érintett 

országban viszont már működik a szolgáltatás, kiépített támogatóhálózattal 

rendelkezik és adottak a digitális (weblap; mobil-applikáció) háttérfelületek is. Az 

érintett országok a következők: Szlovákia; Csehország; Ausztria; Szlovénia; 

Hollandia; Svájc; Németország; Liechtenstein; Horvátország, 

Lengyelország és Magyarország. 

 

4. ábra. Az Eurokulcs-rendszer működésében érintett országok 

 
Forrás:http://bezbariery.webnode.sk/kde-je-instalovany-system-eurokluc/ 
 

Hazánkban már 2010-ben figyelemfelkeltő írások jelentek meg az Eurokulcs 

belföldi indokoltsága mellett érvelve. Akkor még Kelet-Európában az első ország 

lehettünk volna … Azóta hét esztendő telt el a szürke némaságban … 4   

                                       
4  Példa az akkori írásokra: http://guruloutazo.hu/euro-key.html; http://guruloutazo.hu/hazai-

helyzet-a-mozgaskorlatozott-illemhelyekrol.html 

http://bezbariery.webnode.sk/home/
http://bezbariery.webnode.sk/home/
http://bezbariery.webnode.sk/home/
http://bezbariery.webnode.sk/home/
http://bezbariery.webnode.sk/home/
http://bezbariery.webnode.sk/home/
http://bezbariery.webnode.sk/home/
http://bezbariery.webnode.sk/home/
http://bezbariery.webnode.sk/home/
http://bezbariery.webnode.sk/home/
http://bezbariery.webnode.sk/kde-je-instalovany-system-eurokluc/
http://guruloutazo.hu/euro-key.html
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A RENDSZER BEVEZETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KATEGÓRIÁK 

 
Vannak olyan fogalmak és tényezők, amelyek megismerése fontos ahhoz, hogy 

összefüggésében is láthassuk az Eurokulcs-rendszert, hogy mélyebben 

megvilágítsuk indokoltságát és bemutassuk milyen elvekhez, személyekhez és 

környezethez kapcsolódik hazánkban és Nógrád megyében.  

Ezért mindenképpen be kell mutatni magát a fogyatékosság fogalmát és 

annak kategóriáit. Emellett meg kell ismernünk a fogyatékossággal élő emberek 

általános jellemzőit, az elsődleges célcsoportot, a közvetlenül érintett 

személyeket. Ezután pedig az önrendelkező élet (önálló életvitel) kategóriája 

emelődik be a keretbe, végül pedig a Kulcs használata összefügg az 

akadálymentesítés helyzetével is, tehát ez is említésre kerül. 

1. A fogyatékosság fogalma és a fogyatékossággal élő személyek 5 

 
A hazai fogyatékossággal élő emberekről a legmélyebb, a legtöbb információt a 

KSH 2011-es népszámlálási adataiból nyerhetünk. Ezek alapján Magyarországon 

mindösszesen 490.578 személy közvetlen érintettségéről beszélhetünk, a szoros 

környezetbe, a családtagok csoportjába pedig még legalább ennyi személy 

tartozik bele, így a közvetlen érintettekkel együtt a fogyatékossággal történő 

együttélés a hazai lakosság legalább egytizedét érinti.6 

 
Minden országban azonosan értelmezett és elfogadott, egyértelmű és 

egységes fogyatékosság definíció nincs. Gyakran a kategória eltérő 

jelentéstartalmat takar, olykor ez a tartalom attól is függ, hogy milyen 

tudományterület és milyen kontextusban használja éppen. Ami megállapítható 

ebben az állapotban az, hogy egy számottevő hangsúlyeltolódás figyelhető meg, 

amely az egyes tudományterületek meghatározásaitól elfordulva, egy egységes 

értelmezés kidolgozása felé fordult.  

  

                                       
5 A szakaszhoz felhasználtuk a „Megvalósíthatósági tanulmány a fogyatékos személyek számára 

nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése Efop 1.9.2. – 

Vekop-16 (FSZK, 2016)” c. és a „2011. évi népszámlálás – 17. A fogyatékossággal élők helyzete és 

szociális ellátásuk (KSH, 2015)” c. szakmai anyagokat. 
6 A 2011-es népszámlálás során a hazai népesség 4,9%-a, összesen 490 578 személy vallotta 

magát fogyatékossággal élőnek. 
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Ezek eredményeképpen a WHO definíciója már az eddigiektől eltérő lett: 

„Ma már a szakszerű értelmezéssel és az érintett népesség helyzetével a 

gyógypedagógia, az orvostudomány, a jog, a filozófia, a kultúrtörténet, az 

antropológia, a nyelvtudomány és sok más szakma is foglalkozik.  

Maga a szó, különböző nyelveken egyaránt a normálistól, ’az átlagtól való 

eltérést, hiányt, csökkenést’ jelent7 ” 

Magyarország az EU-s elvárásoknak eleget téve a fogyatékossággal élők fogalma 

alatt az ENSZ egyezmény általi definíciót tartja általánosan érvényesnek, amely 

szerint a 

 „Fogyatékossággal élő személy minden olyan személy, aki hosszan tartó 

fizikai, értelmi, szellemi vagy érzékszervi károsodással él, amely számos 

egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és 

másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását.”
8
 

 
Magyarországon több elemzés, kutatás is érintette már a lakosságcsoportot, de 

az alapvető információk értelmezéséhez szükség volt a fogyatékosság fogalmi 

meghatározásához is. A KSH adatgyűjtés fogalmi definíciója szerint  

„Fogyatékosságnak tekintjük azt a maradandó állapotot vagy sajátosságot, 

amikor a személy testi, értelmi, érzékszervi, mozgásszervi vagy 

kommunikációs képességét számottevően vagy egyáltalán nem birtokolja, és 

ez jelentős mértékben gátolja a társadalmi életben való részvételében, a 

megszokott, a hagyományosan elvárható életvitel gyakorlásában".  

A fogyatékosság kategóriája mellett pedig a tartós betegség meghatározása is 

megtörtént, amelyre adatfelvételek is irányultak.  

„ Tartós betegségnek számít az olyan tartós egészségkárosodás, amely 

jelenleg nem gyógyítható, de gyógyszerekkel vagy más terápiákkal kezelhető. 

Ilyen pl. a cukorbetegség, az asztma, a tüdőbaj, a magas vérnyomás, a 

                                       
7 Fehérné Kovács Zsuzsa – Szabó Ákosné: Fogyatékosság - a legfontosabb fogalmak szótára, a 

fogyatékosság jelentéstartalma, modelljei, az FNO klasszifikációs rendszer bemutatása.   
8 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz 

kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről. 1. cikk   
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daganatos betegségek, a szív- és érrendszeri betegségek, az ízületi 

betegségek.”9 

Ezzel együtt változtak azok a kategóriák is, amelyek a fogyatékosság-típusok 

lehatárolásához használatosak és önálló csoportok is létrejöttek, pl. autizmus, 

siketvakság, stb. Emellett innovatív elemként a belszervi fogyatékossággal élő 

személyekről is adatgyűjtésbe kezdett a KSH, súlyos belszervi fogyatékosnak 

számított immár az a személy,  

„akinek olyan súlyos és tartós, hat hónapnál hosszabb ideig fennálló belszervi 

egészségkárosodása van, ami őt az önálló életvitelben, munkavállalásban 

vagy a társadalmi részvételben bármilyen módon akadályozza. Ilyen többek 

között: a szervátültetés folytán megmaradó tartós károsodás, a folyamatos, 

csak speciális körülmények között (pl. vesedialízis) végezhető kezeléseket 

igénylő belső szervi elváltozások stb.” 

A 2001-es és a 2011-es népszámlálásokban eltértek a kategóriák, az utolsó 

előtti átfogó adatgyűjtésben az „egyéb” kategória valóban gyűjtőhelynek volt 

nevezhető, 2011-ben annak tartalmi elemei gyakorlatilag tiszta kategóriákként 

jelentek meg. 10 

                                       
9 Népszámlálás 2011. Módszertani megjegyzések, fogalmak. 17. old. 

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/docs/modszertan.pdf) 

10 A 2011. évi népszámlálás során alkalmazott kategóriák (in: 2011. évi népszámlálás – 17. A 

fogyatékossággal élők helyzete és szociális ellátásuk (KSH, 2015) 
Mozgássérült az a személy, akinél a mozgásos tapasztalatszerzés, szocializáció jelentős és 
maradandó akadályozottsága áll fenn. Ennek oka a tartó és/vagy a mozgató szervrendszer 
sérülése, károsodása, funkciózavara. 

Autista az a személy, akinek társas viselkedési készségek területén hiányosságai vannak. 
Értelmi fogyatékos az a személy, akinek általános értelmi képessége az átlagostól számottevően 
elmarad, önálló életvezetése jelentősen akadályozott. 
Mentálisan sérült (pszichés sérült) az a személy, aki elmeorvosi, pszichiátriai (nem pszichológiai!) 
kezelés alatt áll, vagy állt korábban. A pszichés sérülés tehát nincs összefüggésben az értelmi 

képességekkel, nem azonos az értelmi fogyatékossággal! Korábban az ilyen személyt nevezték 
pszichiátriai betegnek. 

Beszédhibás a személy, ha a beszédképző szervei anatómiai sérülésének, fejletlenségének vagy 
működési zavarának következtében beszéd közben kiejtési hibákat vét (pl. pöszeség, selypítés, 
raccsolás, dadogás, orrhangzós beszéd). 
Beszédfogyatékos az a személy, akinek a beszéd- és nyelvi fejlődése különböző okok 
következményeként nem indult meg, lassan indult meg, kórosan késik, vagy a már kialakult beszéd 
szenved különféle szintű sérülést. Beszédfogyatékosság például az artikuláció jellegzetes zavara, a 

kifejező beszéd zavara, a beszédmegértés zavara, a szerzett aphasia epilepsziával. A beszéd és a 
nyelv fejlődésének zavarait gyakran követi társuló probléma, pl. olvasási, helyesírási nehézség, 
személyközi kapcsolatok zavara. 
Gyengénlátó, aliglátó az a személy, akinek súlyos látásgyengülése van, látása szemüveggel, 
kontaktlencsével, gyógyszerrel vagy műtéttel nem javítható, de a tárgyak meglétét, helyét 
érzékeli. 

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/docs/modszertan.pdf
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5. ábra. A fogyatékosság típusba sorolása 2001, 2011. 

2001 2011 

Mozgássérült Mozgássérült 

Alsó, felső végtag hiánya – 

Egyéb testi fogyatékos – 

Gyengénlátó Gyengénlátó, aliglátó 

Egyik szemére nem lát – 

Vak Vak 

Értelmi fogyatékos Értelmi fogyatékos 

– Autista 

– Mentálisan sérült (pszichés sérült) 

Nagyothalló Nagyothalló 

Siket, siketnéma, néma Siket 

– Siketvak (látás- és hallás- sérült) 

Beszédhibás Beszédhibás 

– Beszédfogyatékos 

– Súlyos belszervi fogyatékos 

 

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

A legutolsó népszámlálás során a hazai népesség 4,9%-a nevezte meg magát 

fogyatékossággal élő személynek, ez a létszám akkor 490.578 fő volt, amely 

hazánkban csaknem minden huszadik személyt jelentette. Emellett fontos 

jellemző lett, hogy ennél a létszámnál többszörösen magas azoknak a száma, 

akik magukat tartósan betegnek tartották. Létszámuk 1.648.413 fő volt, vagyis 

a népesség 16,4%-a, vagyis minden hatodik ember.  

Összesítve végül is megállapítható, hogy a 2011-es adatgyűjtésen alapuló 

információk alapján a hazai teljes népességből minden ötödik esetben érkezett 

be adat (2.138.991 fő; 21,3%) arra, hogy az fogyatékosságban, tartós 

betegségben történő érintettségről van szó. 

 

A fogyatékosságban élők csaknem háromnegyede (72,6%; 356.000 fő) 

megnevezett legalább egy, a mindennapjait akadályozó tényezőt. Közülük 

minden második esetben a közlekedésben érzik magukat hátráltatva az 

érintettek, de emellett jellemző még a tanulásban, a munkavégzésben és az 

önellátásban történő akadályozottság is (ezek összesített előfordulása 

megegyezik a közlekedésükben akadályozottakéval). 

                                                                                                                        
Vak az a személy, aki egyik szemére sem vagy csak egyik szemére lát fényt, illetve fényérzése van 
ugyan, de éleslátása nem alkalmas tárgyak felismerésére. 

A nagyothalló hallókészüléket használva vagy orvosi rehabilitációval és fejlesztéssel, jelnyelv 
használata nélkül képes a másokkal történő beszédbeli (hangos) kommunikációra. 
A siket hallása hallókészülékkel, orvosi rehabilitációval és fejlesztéssel nem javítható, általában 
jelnyelv használatával érintkezik más személlyel. 
Siketvak az a személy, akinél a látás- és hallássérülés egyidejűleg fennáll. Vele kapcsolatot 
felvenni, kommunikációt kialakítani, fenntartani csak speciális módszerekkel lehet. 
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A különböző fogyatékossági típusok közül leggyakoribb a mozgássérültség. 

Számuk 232.206 fő volt, amely a fogyatékossággal élők 47,3%-a.  

6. ábra. A fogyatékossággal élők a fogyatékosság típusa szerint, 2011 (fő) 

 

Forrás: 2011. évi népszámlálás – 17. A fogyatékossággal élők helyzete és szociális 
ellátásuk (KSH, 2015)- saját szerkesztés 

A második leggyakoribb csoportba azok a típusok tartoznak, amelyek az 

életkor előrehaladtával amúgy is egyre gyakoribb nehézségeken alapulnak: a 

gyengénlátók, aliglátók, a nagyothallók azok, akiket itt említeni szükséges. A 

számuk összesen 136.444 fő és arányuk a fogyatékos embereken belül 27,8%, 

vagyis több mint minden negyedik személy ide tartozik. 

A fogyatékossággal élő személyek négyötödének (81%) egyetlen fogyatékossága 

van, a többi személynek pedig legalább kettő. A halmozottan fogyatékos 

személyek közül azok, akik elsődlegesen mozgássérültek, az átlagosnál 

gyakrabban gyengénlátók és aliglátók is, viszont közöttük alacsonyabb az 

átlagosnál a nagyothallók aránya.  

 A gyengénlátók, aliglátók és a vakok között viszonylag gyakori a 

nagyothallók és a belszervi fogyatékosok aránya, emellett minden második vak 

ember egyben nagyothalló is. 

 Emellett, minden harmadik értelmi fogyatékos személy mentálisan is 

sérült, de viszonylag jelentős számban vannak azon személyek is, akik 

beszédhibásak, vagy beszédfogyatékosok. Az autista személyek fele pedig 

második fogyatékosságként jelölte meg az értelmi fogyatékosságot.  
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A pszichésen sérült személyek – a mozgássérültekhez hasonlóan - az 

átlagosnál gyakrabban gyengénlátók, vagy aliglátók és belszervi fogyatékosok, 

és csak kisebb mértékben nagyothallók. A belszervi fogyatékosság pedig 

gyakoribb – a gyengénlátók, aliglátók mellett – a nagyothallók, a siket és 

siketvakok válaszaiban. 

 A beszédhiba általában nagyothallással, a beszédfogyatékosság pedig 

siketséggel is együtt jár.  

 

A két népszámlálás között (2001, 2011) az egyes fogyatékossági típusba 

tartozók száma, aránya is változott.  

A jelzett tíz esztendő alatt a mozgássérült és a nagyothalló személyek 

létszáma emelkedett, csökkent viszont az értelmi fogyatékos (jelentősen) és a 

beszédhibás személyek száma.  

Azonban figyelembe kell venni, hogy a 2001-es népszámlálás „egyéb” 

kategóriája valóban egy gyűjtőkategória volt, és abból önálló, új kategóriák is 

jöttek létre 2011-re (autista, a mentálisan sérült, a siketvak, a beszédfogyatékos 

személyek). 

 
A két nem aránya megegyezik a fogyatékossággal érintettek és a teljes 

hazai népesség tekintetében, a nők mindkét esetben 53% körüli arányban 

vannak, a férfiak 47% körüli értéke mellett. A férfiak átlagos életkora 53,8 év, 

a fogyatékossággal élő nőké pedig 61 év.  

A férfiak 20%-a, és a nőknél ennél kevéssel kisebb aránya már 

születésétől fogva fogyatékos, az idősebbeknél változik az arány, a nők 

egynegyede 60 éves kor után válik fogyatékossá, míg a férfiak esetében ez az 

arány 15%.  

A családi állapotot tekintve a magyar népesség egészében több a nőtlen 

és a hajadon, a fogyatékossággal élőknél viszont az özvegyek aránya a 

kiemelkedő, minden negyedik nő, illetve a férfiak 38,5%-a tartozik ebbe a 

csoportba. Ebből is következik, hogy mindkét nem esetében viszont kisebb a 

házasok aránya, mint az ország teljes lakosságában jellemző. 

Az iskolai végzettség tekintetében a fogyatékossággal élők sajnos sokkal 

alacsonyabb végzettségi szinttel rendelkeznek, mint maga az össznépesség.  

A legfeljebb befejezett általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 

a legmagasabb, minden második személy (53,4%) ide sorolható.  
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Emellett érettségi nélküli, de középfokú iskolába járt minden hatodik 

személy, és emellett minden negyedik (27,7%) érettségivel fejezte be a 

tanulmányait. Diplomával, felsőfokú oklevéllel pedig csak a fogyatékossággal 

élők 9,0%-a rendelkezik.  

 
2011-ben a teljes népességben a foglalkoztatottak aránya 46%-os volt, míg a 

fogyatékossággal élők esetében csupán 14%-os volt ez az érték. A 

népességcsoportnak hátrányokkal kell szembenéznie a munkaerő-piacon, és az 

esélytelenség mértéke csak fokozódik abban az esetben, ha a fogyatékossággal 

élő személy alacsony iskolai végzettséggel rendelkező nő. 

Emellett hátrányosan érinti a foglalkoztatási esélyeket, ha a lakóhelyek 

esetében a településhálózatban betöltött szerep mentén a fővárosból a falvak 

felé haladunk.    

 

A fogyatékossággal élő népesség 92%-a magánháztartásban él és csaknem 

39.000 fő valamilyen bentlakásos intézménynek a lakója volt. A népességcsoport 

háztartásainak legnagyobb része, 35%-a kétszemélyes, de emellett a legalább 5 

fős háztartások aránya is meghaladja a hazai népességre jellemzőt. 11 

A fogyatékossággal élők lakásviszonyaira jellemző, hogy a magánháztartásban 

élők lakásban élnek, csupán 638 fő az, aki egyéb lakóegységben él (amelyeknél 

hiányoznak a lakás alapvető kritériumai).  

 A teljes népességhez képest a fogyatékossággal élők általánosan kisebb 

méretű lakásokban élnek, az esetükben a két szoba a jellemző és az ennél 

nagyobb szobaszám esetén már csökken azok aránya az összlakosságot érintő 

adatokhoz képest. 

  

                                       
11 A 2 millió 714 ezer családból 253 ezerben él fogyatékossággal élő személy. A fogyatékossággal 

élők családjai hasonlóan az összes családhoz többségükben párkapcsolaton alapulnak. A családok 

több mint 80 %-ában házastársak vagy élettársak élnek együtt, 19 % az egyszülős családok 
aránya. 
A magyar családok 2,3 százalékában van fogyatékossággal élő gyermek. A 66 ezer 
fogyatékossággal élő gyermek közül több mint 10 ezer olyan, akinek egyik vagy mindkét szülője 
maga is fogyatékossággal élő. in. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 17. A fogyatékossággal élők helyzete 
és szociális ellátásuk, KSH 2015. 
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TERÜLETI JELLEMZŐK 

A teljes népesség és a fogyatékossággal élők lakóhelyének településtípus 

szerinti megoszlásában nincsenek jelentős eltérések. A fogyatékossággal élők 

között valamivel kisebb a Budapesten (14,9%; 17,4%) lakók aránya, a 

megyeszékhelyeken élők aránya is hasonló, gyakorlatilag mindkét kategóriában 

minden ötödik személy említhető meg itt (19,1%; 20,4%).  

A többi városban és a községekben az érintettek aránya némileg nagyobb 

mint a teljes népesség tekintetében, a városokban minden harmadik 

fogyatékossággal élő személy (33,0%), míg a teljes népességnek a 31,7%-a él. 

Az említettek újabb egyharmada pedig (33,0%) községekben él, valamivel 

többen, mint a hazai népesség esetén (30,5%). 

 
A megyék közül 9 esetben az országos átlag (4,9%) alatt van a 

fogyatékossággal élők aránya, a megyék többségében azonban átlag feletti ez 

az érték. A legnagyobb arányban N ó g r á d megyében (6,8%), Békés (6,6%) és 

Jász-Nagykun-Szolnok megyékben (6,4%) élnek. Ezekben a megyékben az 

érintettek aránya az országos átlagnál csaknem 2%ponttal is magasabb.  

 

7. ábra. A fogyatékossággal élők aránya a teljes népesség százalékában – 

megyénként, 2011 (%) 

 
Forrás: 2011. évi népszámlálás – 17. A fogyatékossággal élők helyzete és szociális 
ellátásuk (KSH, 2015)- saját szerkesztés 

 
Ezzel szemben Magyarország nyugati felében az átlagnál alacsonyabb a 

lakosságcsoport aránya, és Budapesten is 0,7%ponttal alacsonyabb az érték, 

mint az össznépesség esetében. A hazai megyék közül a legkisebb arányban 
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élnek fogyatékossággal élők Győr-Moson-Sopron (3,9%), Budapest (4,2%) és 

Vas (4,2%) megyékben és a többi Dunántúli megye esetében is a vizsgált 

arányszám 4,4-4,6% közötti. 

 
A fogyatékosság által akadályozottak arányát vizsgálva a 

leghátrányosabb helyzetben lévő megyék helyzete nem változott. 

A legnagyobb arányban N ó g r á d megyében érzik akadályoztatva 

magukat a fogyatékossággal élők (5,3%), emellett szintén említést kap még 

Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megye is (5,1% és 4,8%).  

Ezekben a megyékben az országos átlagot (3,6%) akár 1,7%-kal is 

meghaladóak az értékek, a legkedvezőbb helyzetű megyéhez képest pedig 

2,6%pontos többlet jelentkezik (Budapest és Győr-Moson-Sopron megyék).  

 
Az intézetekben élők aránya országos szinten, a fogyatékossággal élők 

arányában 7,9%. A legnagyobb Vas megyében, ahol 17,6% volt az arány és 

legkisebb Budapesten és Heves megyében, ahol 5,5-6,1%-os a mutató. Minden 

tizedik fogyatékossággal élő személy él intézetben N ó g r á d megyében. 

 
A legmagasabb iskolai végzettséggel a fővárosi fogyatékossággal élő 

emberek rendelkeznek. Budapesten a legnagyobb az aránya az 

érettségizetteknek (30,4%) és a diplomásoknak (minden ötödik személy) és 

egyúttal itt a legkisebb arányú a legfeljebb befejezett általános iskolát végzettek 

aránya is (36,7%).  

A területen a legrosszabb mutatókkal szintén N ó g r á d megye 

rendelkezik, a fogyatékossággal élők között itt a legnagyobb az aránya a 

legfeljebb általános iskolát végzetteknek (62,2%). Emellett minden megyében 

magasabb a középfokú iskolát végzettek (érettségivel, vagy anélkül is) aránya, 

(15,7%; az érettségizettek aránya pedig csaknem fele a budapestieknek) és a 

diplomások aránya is (5,5%, amely csaknem egynegyede a fővárosra 

jellemzőknek). 

 
A foglalkoztatás szempontjából sem meglepő, hogy a fővárosi 

fogyatékossággal élők vannak a legkedvezőbb helyzetben. Budapesten a 

népességcsoport 18,4%-a foglalkoztatott. Nem váratlan, hogy N ó g r á d megye 

áll a leghátrányosabb helyzetben a mutató tekintetében is, ahol a 

fogyatékossággal élők egytizede (10,2%) a foglalkoztatott személy.   
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2. Az önrendelkező élet 

 
Az alábbi szakaszban azon alapfogalmak bemutatása történik meg, amelyek 

mintegy intervenciós területként jelentkeznek az Eurokulcs-rendszer bevezetése 

szempontjából. Fontos alapkategória így az önrendelkező élet (önálló életvitel), a 

hozzáférhetőség, és a támogató technológiák fogalmai, magyarázatai.12 

 
„Magyarországon ma, tíz évvel a fogyatékos emberek jogairól szóló ENSZ-

egyezmény ratifikálása után, a mozgássérült emberek számára még mindig 

elérhetetlen álom az önálló, önrendelkező élet.”
13 

Az önrendelkező élet (, vagy önálló életvitel) alapvető elemei sajnos 

jelenleg nem igazán jellemzőek a magyarországi helyzetre, mert  

 nem lehetséges a szabad döntés a mozgáskorlátozottaknak abban sem, 

hogy életvilágukat milyen dimenziókon belül élhetik meg, hogy hol és 

kivel, hogyan éljenek és milyen segítséget vegyenek igénybe; 

 a szolgáltatások hozzáférhetősége, az épített környezet és a közlekedés 

akadálymentesítettségének mértéke korlátozott; 

 az önálló étetet segítő, támogató technológiák 14  repertoárja is szűkös 

(csak a gyógyászati segédeszközök az elismertek, a támogatottak). 

Magyarország 2007-ben ratifikálta a fogyatékos emberek jogairól szóló ENSZ-

egyezményt, amely kimondja, hogy a fogyatékossággal élő emberek nem csupán 

célcsoportjai a különböző támogatásoknak, hanem jogalanyok, akik számára 

biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférést és választási lehetőséget.  

                                       
12 A fogalmak, alapkategóriák jellemzéséhez felhasználtuk „A MEOSZ tanulmány bemutatója az 
ombudsmani hivatal honlapján” c. cikket. http://www.meosz.hu/blog/a-meosz-
tanulmanybemutatoja-az-ombudsmani-hivatal-honlapjan/. Emellett az „Önrendelkező életet élni” – 
„Kritikai észrevételek a mozgáskorlátozott emberek önálló életvitelének lehetőségeiről” c. 

tanulmányt is használtuk (MEOSZ, 2017.) 
 http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2017/09/onrendelkezo_eletet_elni.pdf 
13 Az önálló élet európai napján (május 05.) a MEOSZ küldöttgyűlésén hangzott el a fenti mondat.  
14 „A támogató technológia általános, vagy gyűjtőfogalom, amely magában foglalja technológiák, 
berendezések, eszközök, összetett technikai berendezések, szolgáltatások, rendszerek, folyamatok 
és környezet átalakításának módszereit, technológiáit a fogyatékossággal élő és/vagy idős emberek 
számára, hogy felszámolja a társadalmi, az infrastrukturális és az egyéb akadályokat a 
függetlenség, a teljes társadalmi részvétel, az egyes tevékenységek biztonságos és könnyű 

elvégzése érdekében.” In: JH Stone, M Blouin, editors. International Encyclopedia of Rehabilitation. 
› http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/en/article/309 és Hersh MA, Johnson MA. 2008. On 
modelling assistive technology systems part 1: modelling framework, Technology and Disability 
20(3):193-215. A fordítás forrása: Kovács Gábor: Javaslat a hazai támogatóeszköz-ellátási 
rendszer átalakításához a külföldi modellek, valamint a hazai támogatóeszköz-ellátási rendszer 
működéséből eredő tapasztalatok tükrében. Budapest, 2012 

http://www.meosz.hu/blog/a-meosz-tanulmanybemutatoja-az-ombudsmani-hivatal-honlapjan/
http://www.meosz.hu/blog/a-meosz-tanulmanybemutatoja-az-ombudsmani-hivatal-honlapjan/
http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2017/09/onrendelkezo_eletet_elni.pdf
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Hazánk az Egyezmény jóváhagyásával szentesítette akaratát és 

szándékait, miszerint az önrendelkező élet feltételeit megteremti, és a cél 

érdekében jelentős intézkedéseket is tesz.   

„Az önálló életvitel az emberi jogokon alapuló fogyatékosságpolitikák napi 

szintű szemléltetése. Az önálló életvitel az olyan különböző környezeti és 

egyéni tényezők egymásra hatásán keresztül lehetséges, amelyek a 

fogyatékossággal élő személyek számára lehetővé teszik, hogy saját életük 

felett ellenőrzést gyakoroljanak. Ez magában foglalja a valódi választások és 

döntések meghozatalának lehetőségét arra vonatkozóan, hogy hol, kivel és 

hogyan akarnak élni. A szolgáltatásokat mindenki számára biztosítani kell és 

mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni, továbbá az esélyegyenlőség 

elve, valamint a szabad és tájékoztatáson alapuló beleegyezés alapján kell 

nyújtani, lehetővé téve a fogyatékossággal élő személyek számára a 

mindennapi élethez való alkalmazkodást. Az önálló életvitel megköveteli az 

épített környezet, a közlekedés és az információ akadálymentességét, 

valamint, hogy a technikai segédeszközök biztosítottak legyenek, csakúgy, 

mint a személyi segítéshez és/vagy a közösségi alapú szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés. Hangsúlyozni kell, hogy az önálló életvitelt minden 

fogyatékossággal élő személy számára lehetővé kell tenni, nemükre, 

életkorukra és támogatási szükségletük szintjére való tekintet nélkül.”15 

A mai magyar mindennapokban azonban a fogyatékossággal élők a vállalásokban 

történő jelentős elmaradásokat tapasztalhatják meg. Azt érzékelhetik, élhetik 

meg, hogy: 

 nem biztos, hogy egyáltalán az orvoshoz is el tudnak menni; 

 nem választhatják meg az iskolát, amelyben tanulni szeretnének; 

 nem dönthetik el, hogyan éljenek, egyedül, segítséggel, vagy otthonban; 

 a lakhatási feltételeik nem megfelelőek; 

 a környezetükhöz, a közlekedésük nem megfelelően akadálymentesített; 

 a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük erősen korlátozott,  

 és nincsenek olyan szolgáltatások, amelyek valóban támogatóak 

lennének. 

 

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény céljának 

értelmezése alapján az a megállapítás, hogy minden fogyatékossággal élő 

                                       
15Az Önálló Életvitel Európai Hálózata (European Network on Independent Living – ENIL) és az 
Európai Fogyatékosságügyi Fórum (European Disability Forum – EDF) definíciója. 
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személyt megillet az önálló életvitelhez és a közösségbe történő befogadáshoz 

való jog - függetlenül a fogyatékosság típusától és súlyosságától. Tehát minden 

olyan beavatkozás, program, amely nem ezt a célt erősíti, az diszkriminatívnak 

tekinthető.  

Az Egyezmény kiemeli, hogy a hozzáférhetőség megteremtése 

alapfeltétele az önrendelkező életnek és az alábbi területekhez tartozó 

hozzáférés megtagadása hátrányos megkülönböztetésnek számít:  

 a fizikai környezet; 

 a közlekedés; 

 az információ; 

 a kommunikációs technológiák; 

 a nyilvánosság számára rendelkezésre álló létesítmények és 

szolgáltatások. 

Amennyiben ezeken a területeken a fenti hozzáférési lehetőségek nem 

adottak, akkor az a fogyatékossággal élő személyek elszigeteltségéhez vezet, 

mélyíti a szegregációjukat és tovább növeli a megbélyegzettségüket.16 

Magyarországon a támogató technológia kifejezés még nem kellően ismert és 

elfogadott kategória, ehelyett a gyógyászati segédeszköz fogalmat használja a 

jog nyelve. 

Az államnak aktív beavatkozási feladatai az önrendelkező életet is 

hatékonyan elősegítik. Ilyen beavatkozás szükséges a megfelelő és mindenki 

számára – anyagilag is – hozzáférhető támogató technológiák: 

 fejlesztéséhez,  

 beszerzésére vonatkozó hozzáférhető információ biztosításához,  

 használatának elősegítéséhez. 

Hazánkban azonban még nem történt paradigmaváltás a fogalom 

meghatározása és valós tartalma, valamint a gyakorlat területén. Az elterjedt 

orvosi/medikális megközelítés szerint a fogyatékossággal élő személy mint a 

gondoskodás és ápolás tárgya testesül meg. A  

 támogató technológiák, eszközök helyett a gyógyászati segédeszköz 

fogalom a használatos,  

                                       
16  Az Eurokulcs-rendszerhez kapcsolódó nemzetközi egyezmények és a hazai jogszabályok a 

MELLÉKLET-ben megtalálhatóak: A területhez kapcsolódó nemzetközi egyezmények és A 

kapcsolódó hazai jogi szabályozás 
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 az eszközre való jogosultság megállapítása pedig a gyógyszer felírásához 

hasonló folyamaton megy keresztül (orvos-beteg kapcsolat). A szokásos 

betegút bejárása kötelező, a fogyatékossággal élő emberek igényei ezért 

nem kerülnek a felszínre,  

 a felírás előtti vizsgálat nem terjed ki az egyéni képességekre, 

készségekre, szükségletekre, emellett a lakókörnyezetre és az életvitelre 

sem;  

 nagyon merevek a hozzájutás szabályai, és ezek évekre előre 

meghatározzák, hogy milyen támogató technológiához juthat hozzá az 

érintett személy; 

 a támogatóeszköz felírásakor nem jelenik meg az egyén döntése, az 

opciós eszközök listája pedig szegényes; 

 a jó minőségű és jól használható eszközök nagyon drágák, így kevesen 

tudják azokat igénybe is venni; 

 a fogyatékossággal élőknek készült applikációk, programok megvásárlása 

nem támogatott; 

 sérül az érintett személyek önrendelkezéshez és személyes mobilitáshoz 

való joga, mert nem kiépített és nem bejáratott a támogatóeszközök 

próbalehetősége, valamint a garancia-, és csererendszere (vagy túl 

bürokratikus), így a fogyatékossággal élők hónapokig nem jutnak 

támogatóeszközhöz, ha azt javítani, vagy cserélni kell. 

Összességében a támogató technológiák nem élhetnek a bennük rejlő potenciális 

lehetőségekkel, így nem segíthetik igazán hatékonyan a fogyatékossággal élőket 

az önrendelkező életük megélésében. 
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3. Akadálymentesítés 

 

A fogyatékosság új, emberjogi értelmezése alapján a fogyatékosság nem 

betegség, hanem része a társadalmi sokszínűségnek és az érintett személyeket 

pedig különböző tényezők (akadályok) hátráltatják abban, hogy teljes mértékben 

részt tudjanak venni a közösségben.17 

„A fogyatékos személyek és az attitűdbeli, illetve a környezeti akadályok 

kölcsönhatásának következménye, amely gátolja őket a társadalomban való 

teljes és hatékony, másokkal azonos alapon történő részvételben.”18 

Társadalmi felelősség és feladat, hogy ezen hátráltató okok, akadályok 

megismertek, feltártak legyenek és lebontásra, megszűntetésre kerüljenek. 

Ebben a folyamatban pedig az egyik meghatározó faktor az 

akadálymentesítés, amely a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű 

hozzáférés jogának érvényesüléséhez járul hozzá.  

Az akadálymentesítés, a hozzáférés biztosítása tág tartalmú fogalom, 

amely minden olyan gát, nehézség megszűntetésére, felszámolására vonatkozik, 

amely a társadalmi folyamatokban a teljes értékű részvételt akadályozza, így 

tehát nem csupán az épületek, az épített, a mesterséges környezetbe történő 

beavatkozásról, menetesítésről van szó.  

Beleértendők a szolgáltatások, az épület, az információk, vagyis a 

társadalmi folyamatok minden eleme, amelyben, és amelyekhez a hozzáférés 

lehetőségét, annak rendelkezésre állását biztosítani szükséges (bármilyen 

településen, városban és vidéken egyaránt), hiszen ellenkező esetben 

hátrányos megkülönböztetés éri a fogyatékossággal élőt, így sérül az emberi 

méltósághoz való joga is, hiszen az egyenlő esélyű hozzáférés: 

„ha) a szolgáltatás egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha igénybevétele – 

az igénybe vevő állapotának megfelelő önállósággal – mindenki, különösen a 

mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült 

emberek számára akadálymentes, kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető, 

hb) az épület egyenlő eséllyel hozzáférhető, ha mindenki, különösen a 

mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült 

emberek számára megközelíthető, a nyilvánosság számára nyitva álló része 

                                       
17 A terület bemutatásához felhasználtuk a MEOSZ weblapján szereplő, a témához kapcsolódó 

szakmai anyagokat is. http://www.meosz.hu/mozgaskorlatozott-vagyok/akadalymentesites-egyetemes-tervezes/ 
18 in. 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékos személyek jogairól szóló egyezmény preambuluma, e) 

pont. 

http://www.meosz.hu/mozgaskorlatozott-vagyok/akadalymentesites-egyetemes-tervezes/
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bejárható, vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, valamint az épületben a 

tárgyak, berendezések mindenki számára rendeltetésszerűen használhatók, 

hc) az információ egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha az mindenki, 

különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban 

sérült emberek számára kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető, az ahhoz 

való hozzájutás pedig az igénybe vevő számára akadálymentes.” 19 

Az önálló életvitel és a társadalomban történő teljes részvétel érdekében a 

fogyatékossággal élő számára biztosítani kell, hogy a beazonosított nehézségek 

megszűnjenek, ezen belül is fontos területek:  

“a) épületek, utak, közlekedés és más bel- és kültéri létesítmények, így 

iskolák, lakóházak, egészségügyi létesítmények és munkahelyek; 

b) információ, kommunikáció és egyéb szolgáltatások, köztük az elektronikus 

szolgáltatások és segélyhívó szolgáltatások.”20 

 

Az Egyezmény nem csupán a közszolgáltatásokra gondolt, hanem 

biztosítékokat is beépít a folyamatokba. Ezek az elemek a hozzáférhetőség 

garanciális alapjai, amely a bevezetéssel és a fenntartással kapcsolatosan 

fogalmaznak meg szabványokat, irányelveket, amelyek alkalmazásának 

ellenőrzése is a folyamat részévé, biztosítékává váltak.     

  

                                       
19 in. 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról, 4§. 
20 Az Egyezmény 9. cikke 
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IIII..  AA  CCÉÉLLRRÉÉGGIIÓÓ  ÉÉSS  CCÉÉLLCCSSOOPPOORRTT  BBEEMMUUTTAATTÁÁSSAA  

 

NÓGRÁD MEGYE ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE 

 

Bevezetés. Az alábbi bemutatás a KSH lehetőleg legfrissebb adatain alapul. A 

fejezet egy általános képet próbál összefoglalni hazánk második legkisebb 

megyéjéről. A megye mélyebb megismerése érdekében a mutatókat az országos 

és más megyék adataihoz, valamint gyakran az egy évvel korábbi helyzethez is 

viszonyítjuk. Előzetes összefoglalóként pedig az alábbiakat állapíthatjuk meg.  

Nógrád megyében 2017 első kilenc hónapjában az országos folyamatokkal 

ellentétben nőtt az élveszületések és a házasságok száma is. A halálozások 

növekedési üteme magasabb volt a hazai átlagnál. 

A megye foglalkoztatási mutatói 2017 III. negyedévében javultak 2016 

azonos időszakához képest. A munkanélküliek száma tizedével csökkent, a 

foglalkoztatottaké pedig szintén ilyen arányban – a megyék között a legnagyobb 

mértékben – nőtt. A megye munkaerő-piaci mutatói ezzel együtt elmaradtak az 

országostól. 2017 I–III. negyedévében az alkalmazásban állók havi bruttó 

átlagkeresete az átlagot meghaladó mértékű növekedés ellenére 66 ezer 

forinttal alacsonyabb volt, mint az országos. 

A megyei telephelyű ipar termelési volumene az országosnál nagyobb 

mértékben emelkedett. A beruházások több mint ötödével meghaladták az előző 

év azonos időszakát, a fejlesztések tizedét kitevő mezőgazdaságban 2,5-szeres 

volt a bővülés. A megyei székhelyű építőipar teljesítménye az országos átlagot 

meghaladóan bővült, az épített lakások száma pedig így is mindössze 7 darab 

volt. 

A megye kereskedelmi szálláshelyein a vendégéjszakák száma jelentősen 

bővült, a forgalom 88%-át a belföldi vendégéjszakák tették ki. 
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Demográfia 

 

Nógrád megyében a lakónépesség a vizsgált időszakban (2017. január 1-én) 

mindösszesen 193.000 fő volt. Ez megfelel az Észak-magyarországi régiós 

lakónépesség 16,9%-ának és az országos érték 1,96%-ának (9.798.000 fő), 

vagyis minden hatodik régiós, illetve minden 50. magyar lakos a megyében él.  

A megyei népsűrűség 76 fő, amely a legkisebb a régióban és a hazai 

átlagnak is csupán a 72,4%-a.  

A lakónépesség nem- és korösszetételét az alábbi táblázat foglalja 

össze.  

8. ábra. A Nógrád megyei lakónépesség nem és kor szerint (2017.01.01; fő/%) 

   Összesen  

Korcsoport 

(év) 

Férfi Nő fő 
előző év azonos 

időpontja=100,0% 

1000 
férfira 

jutó nő 

2016 93 012 100 934 193 946 99,0 1 085 

2017 92 317 100 256 192 573 99,3 1 086 

Ebből:      

–  4 4 307 3 962 8 269 102,8 920 

5–  9 4 386 4 197 8 583 95,6 957 

10–14 5 113 4 820 9 933 99,7 943 

15–19 5 103 4 902 10 005 97,8 961 

20–24 6 109 5 422 11 531 97,8 888 

25–29 6 017 5 338 11 355 100,1 887 

30–34 5 731 5 229 10 960 97,7 912 

35–39 6 805 6 198 13 003 94,2 911 

40–44 7 617 7 144 14 761 102,7 938 

45–49 6 972 6 798 13 770 99,6 975 

50–54 6 207 6 284 12 491 98,4 1 012 

55–59 6 608 7 178 13 786 96,4 1 086 

60–64 7 065 8 390 15 455 101,0 1 188 

65–69 5 367 7 035 12 402 104,8 1 311 

70–74 3 736 5 973 9 709 98,0 1 599 

75–79 2 703 4 966 7 669 100,8 1 837 

80–84 1 566 3 631 5 197 101,4 2 319 

85–89 644 1 899 2 543 101,8 2 949 

90– 261 890 1 151 106,2 3 410 

–14 13 806 12 979 26 785 99,3 940 

15–64 64 234 62 883 127 117 98,6 979 

65– 14 277 24 394 38 671 101,6 1 709 

összesen 92 317 100 256 192 573 99,3 1 086 

Forrás: KSH – saját szerkesztés 

A nemekkel kezdve megállapítható, hogy 1.000 férfira 1.086 nő jut, az első nem 

aránya 47,9%, a nők pedig a nagyobbik felét jelentik a lakónépességnek 

(52,1%). 
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A megyei korösszetételből látható, hogy a 15-64 évesek népes csoportjába 

tartozik a lakosság kétharmada (66,0%). A fennmaradó részen pedig a 

fiatalabbak (0-14 év; minden hetedik személy), meg a 65 éves és annál 

idősebbek osztoznak, akik minden ötödik lakost jelentik a megyében). 

A 2017-es év I–III. negyedévében Magyarországon 68.339 gyermek 

született, 1,2%-kal kevesebb, mint 2016 azonos időszakában. A születések 

száma nyolc megyében emelkedett, a fővárosban és 11 megyében pedig 

mérséklődött. Nógrádban - az ország legkisebb lélekszámú megyéjében - 2017. 

I–III. negyedévben az országossal szemben kissé nőtt az élveszületések száma 

az előző év azonos időszakához képest. Az első kilenc hónapban 1.306 újszülött 

jött a világra, ez a mutató 0,2%-kal több volt a 2016. január–szeptemberinél. 

Magyarországon a halálozások száma az év eleji jelentős halálozási 

növekmény miatt 5,9%-kal meghaladta a 2016. január–szeptemberi időszakot.  

A halálozások száma Nógrád megyében - és valamennyi megyében is - 

emelkedett, a halálozások növekedési üteme a megyében magasabb volt a hazai 

átlagértéknél. Az első kilenc hónapban 2.296 személy hunyt el, a halálozások 

száma 8,8%-kal több volt a 2016. január–szeptemberinél. 

A természetes fogyás országos szinten 30.494 fő volt, ami 

egynegyedével (26%-kal) meghaladta a 2016. I–III. negyedévit.  

A természetes népmozgalmi folyamatok minden megyében, így Nógrádban 

is népességcsökkenést eredményeztek, megyei szinten a népesség természetes 

fogyása gyorsult, de mértéke elmaradt az országos átlagtól, a mutató értéke 

3,2%. A természetes népmozgalmi folyamatok következtében a megye 

népessége 990 fővel fogyott, ez 23%-kal több volt a tavalyi azonos időszaknál. 

Munkaerőpiac - gazdaság 

Gazdasági aktivitás 

Nógrád megyében 2017 III. negyedévben a 15–74 éves gazdaságilag aktív 

népesség száma 90 ezer fő volt, 8,3%-kal több, mint egy évvel korábban. Az 

aktivitási arány 55,9%-ról 61,2%-ra emelkedett, de 1,1 százalékponttal így is 

kisebb az országos átlagnál. 
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A gazdaságilag aktív népességből 83 ezer fő foglalkoztatottként, 6 ezer fő 

munkanélküliként jelent meg a munkaerőpiacon. A foglalkoztatottak száma 

10%-kal – a megyék között a legnagyobb mértékben – emelkedett, a 

munkanélkülieké 10%-kal csökkent 2016 III. negyedévéhez képest. 

A foglalkoztatási ráta 56,8%, a munkanélküliségi ráta 7,2% volt. Az 

előbbi arány a 2,9 százalékponttal alacsonyabb, az utóbbi 3,2 százalékponttal 

magasabb az országosnál. Ezen mutató értéke az egyik legrosszabb az 

országban, hiszen mivel országosan 1,4 és 7,8% között szóródott, ezért a 

megyei adat – a Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Baranya megyék mellett – 

a legmagasabbak közé sorolódik. A megyei 7,2%-os arány 5-ször nagyobb, mint 

Vas és Veszprém megyékben, ahol ez a legalacsonyabb (1,4%). 

Az inaktívak száma 2017. III. negyedévben 57 ezer fő volt, 13%-kal 

kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. 

Keresetek 

Az elemzett időszakban a Nógrád megyei székhelyű szervezeteknél 32 ezren 

álltak alkalmazásban – az országos tendenciával ellentétben – 4,1%-kal 

kevesebben, mint az előző év azonos időszakában. Mind a fizikai, mind a szellemi 

foglalkozásúak száma csökkent. A versenyszférában 3,3, a költségvetési 

szférában 6,2%-kal fogyott a dolgozók száma. 

Az átlagos havi munkajövedelem 234 ezer forint volt, ami 15%-kal 

magasabb, mint egy évvel korábban január és szeptember között. A kereseten 

felüli egyéb munkajövedelem aránya 4,0% volt. 21  A megyei havi nettó 

átlagkereset 149.351 forint volt, amely a harmadik legkevesebb az országban, 

ennél már csak Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben a kevesebb. A 

megyei érték a fővárosihoz képest kifejezetten alacsony, Budapesten a nettó 

átlagkereset 245.809 forint volt, amely 65%-kal magasabb a megyeinél. 

  

                                       
21 A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 225 ezer forint volt. A 

családi kedvezmény figyelembevétele nélkül számított havi nettó átlagkereset 149 ezer forint volt, 
44 ezer forinttal kisebb, mint az országos átlag. A bruttó és nettó kereset egyaránt 15%-kal – 
az országos átlagot meghaladóan – emelkedett a 2016. I–III. negyedévihez képest. 
A havi bruttó és nettó átlagkereset a fizikai foglalkozásúaknál 18, a szellemieknél 12%-kal bővült 
egy év alatt.  
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Nyilvántartott álláskeresők 

Nógrád megyében a 2017. szeptemberi zárónapon 11 ezer fő álláskeresőt 

tartottak nyilván a kirendeltségeken, 3,7%-kal kevesebbet, mint az előző év 

azonos időpontjában. A nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállalási 

korú népességhez viszonyítva Nógrádban a legnagyobb a megyék között. 

Amíg országosan az átlag 3,9%, addig itt több mint ennek a duplája, 8,1%22, és 

8-szorosa a legkedvezőbb megyei adatnak (Győr-Moson-Sopron megye; 1,0%). 

 Az álláskeresők 12%-a pályakezdő volt, számuk 13%-kal csökkent. Az 

álláskeresők egyharmada (33%) legfeljebb 3 hónapja, és újabb egyharmada 

(34%) pedig egy évet meghaladóan nem tudott elhelyezkedni. 

 Az álláskeresők fele (52%) legfeljebb az általános iskola 8 

osztályával, 23%-a szakiskolai, szakmunkás bizonyítvánnyal, 22%-a 

középiskolai, technikusi végzettséggel, 2,9%-a diplomával rendelkezett. A 

főiskolai egyetemi végzettségűek aránya a legalacsonyabb a megyék között. 

 Az álláskeresők nagyobbik fele (56%) volt jogosult valamilyen típusú 

ellátásra. 23  2017. szeptember végén 2.900 bejelentett betöltetlen 

álláshelyet kínáltak a munkáltatók, a 6,3%-kal kevesebbet, mint egy évvel 

korábban. Tíz üres állásra 38 álláskereső jutott, eggyel több, mint egy éve. 

Gazdasági szervezetek 

2017. szeptember 30-án az egy évvel korábbinál 1,0%-kal több, közel 27 ezer 

Nógrád megyei székhelyű gazdasági szervezetet tartottak nyilván, melyeknek 

89%-át vállalkozásként regisztrálták. Az ezer lakosra jutó regisztrált 

vállalkozások száma BAZ megye mellett Nógrádban a legalacsonyabb, az 

országos mutatóhoz képet (175 db) itt csupán 123 db. 

 A vállalkozások 18%-át valamilyen társas gazdálkodási formában, 

négyötödét (82%) önálló vállalkozóként jegyezték be, az előbbiek köre egy év 

alatt 1,9%-kal csökkent, az utóbbiaké 1,5%-kal bővült. 

                                       
22 Forrás: NGM. 
23 Az álláskeresők 38%-a szociális ellátásban (arányuk 7,6 százalékponttal magasabb az országos 
átlagnál), 9,3%-a álláskeresési segélyben, 8,7%-a álláskeresési járadékban részesült. 
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 A társas vállalkozások kétharmadát (67%; 2.900 db.) kitevő korlátolt 

felelősségű társaságok száma az egy évvel korábbihoz képest 1,0%-kal, a 

második leggyakoribb betéti társaságoké (1,2 ezer) 2,9%-kal maradt el. 

Részvénytársaságokból (35 db.) 2-vel kevesebbet tartottak nyilván. 

 A közel 19.000 önálló vállalkozó 31–45%-os arányban fő-, illetve 

mellékfoglalkozás keretében tevékenykedett, egynegyedük pedig (24%) nyugdíj 

mellett dolgozott. A fő-, és mellékfoglalkozásúak száma egy év alatt 2,8, illetve 

2,4%-kal emelkedett, a nyugdíjasoké 2,0%-kal csökkent. 

Beruházások 

A Nógrád megyei székhelyű szervezetek a jelzett időszakban közel 20 milliárd 

forintot fordítottak új beruházásokra, összehasonlító áron 22%-kal többet, mint 

az előző év azonos időszakában. Amennyiben hazai összevetést is végzünk, 

akkor megállapíthatjuk, hogy az egy lakosra jutó beruházás a megyék között 

Nógrádban a legalacsonyabb, hiszen a 102.000 forint kevesebb, mint 

egyharmada az országos átlagnak és egy-nyolcada sincs a budapesti adatoknak. 

 A teljesítményérték hattizedét jelentő feldolgozóipari beruházások 9,3%-

kal emelkedtek. A feldolgozóiparon belül elsősorban a járműgyártáshoz köthető 

szervezetek fejlesztései voltak számottevőek. Az invesztíciók közel tizede a 

mezőgazdaságban realizálódott. Az agrárberuházások volumene 2,5-szerese 

volt az egy évvel korábbinak, alapvetően a jelentős gép-, és járműimport, 

valamint a tenyész-, és igásállatokhoz kapcsolódó ráfordítások következtében. 

 A megyei beruházásokból 3–5%-kal részesedő területek közül a 

kereskedelemben, a szállítás és raktározásban, a tudományos és műszaki 

tevékenységben, valamint a döntően közszférához köthető szegmensekben 

(közigazgatás, oktatás, egészségügy) is nőtt a fejlesztések volumene. 

 Az időszakban a beruházások több mint kétharmadát (69%) gépek, 

berendezések, járművek beszerzésére, felújítására, 29%-át épületek és 

egyéb építmények építésére, és 2,4%-át egyéb célra fordították (pl. állatokra). 
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Mezőgazdaság 

2017-ben Nógrád megyében az előző évinél egyötödével (19%) kisebb területen, 

21%-kal kevesebb, 84,0 ezer tonna kalászos gabona termett. Az 

állattartásban a szarvasmarhák kivételével valamennyi főbb haszonállatfajból 

kevesebbet tartottak, mint egy évvel korábban.24 A megyei sertésállomány pedig 

az országos állománynak csupán a 0,3%-a. 

Ipar 

A vizsgált időszakban a 4 főnél többet foglalkoztató ipari vállalkozások 308 

milliárd forint termelési értéket állítottak elő, összehasonlító áron számítva 

8,3%-kal többet, mint egy évvel korábban. Az egy lakosra jutó ipari termelés a 

megyék között a 12. helyet biztosítja Nógrádnak, a megyei mutató pedig az 

országos értéknél 30%-kal alacsonyabb. 

 A legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások termelése volumenében 

5,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbi, azonos időszakit. A legnagyobb súlyt 

képviselő gép, gépi berendezés, valamint a fémalapanyag, fémfeldolgozási 

termék gyártásának kibocsátása számottevően emelkedett. A gumi-, műanyag 

és építőanyag, továbbá a villamos berendezés gyártása területén viszont 

elmaradt a teljesítmény az egy évvel korábbitól. 

 Az értékesítési bevétel 4,3%-kal felülmúlta a tavalyit, ezen bevételek 

egytizede (11%) hazai eladásokból, a legtöbbje (89%) exportból származott. 

 A megyei székhelyű, 49 főnél többet foglalkoztató ipari szervezeteknél az 

alkalmazásban állók száma 1,4%-kal bővült, ami a termelés élénkebb 

növekedésével a termelékenység 4,3%-os javulását eredményezte. 

Lakás 

A lakásépítési expanzió az ország szinte minden megyéjében érezhető, 

Nógrádban azonban továbbra is igen alacsony az építések száma. Az elemzett 

időszakban mindössze 7 lakás kapott használatbavételi engedélyt a megyében, 

                                       
24 A sertésállomány egy év alatt a háromnegyedére fogyott, emellett 14%-kal kevesebb juhot 

gondoztak, és csaknem háromtizedével esett vissza a tyúkállomány. 
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eggyel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában.25 A lakások Pásztón és a 

községekben épültek, így Salgótarján az egyetlen megyeszékhely, ahol 

nem történt használatbavétel 2017 első kilenc hónapjában. Megyei szinten a 

tízezer lakosra jutó épített lakások száma így a megyében 0,4 db, amely az egy-

huszada az országos átlagnak (8,1 db). Ezzel utolsó a megyék rangsorában. 

 Az ebben az időszakban kiadott lakásépítési engedélyek és az új 

lakások építésére vonatkozó egyszerű bejelentések együttes száma 57 volt, az 

egy évvel korábbinál egynegyedével több. Az év szeptemberéig 7 lakás épült és 

7 szűnt meg, így a megyei lakásállomány megfelel az egy évvel korábbinak. 

Turizmus 

A megyei kereskedelmi szálláshelyeken ebben az időszakban közel 58.000 

vendég szállt meg, összesen 129.000 vendégéjszakára. A vendégek és a 

vendégéjszakák száma egyaránt nőtt, az első esetben a hatodával, míg az 

éjszakák esetében az ötödével emelkedett az egy évvel korábbiakhoz képest. 

 Amennyiben viszont hazai kitekintésben vizsgálódunk, akkor azt 

tapasztalhatjuk, hogy a Nógrád megyei vendégéjszakák száma az országos 

százalékában csupán annak 0,5%-a, ezzel az aránnyal pedig a legutolsó lett a 

megyék között. Tíz vendégből kilenc (91%) belföldi volt, a vendégéjszakáik 

száma egyötöddel, a külföldiek26  esetében egynegyeddel emelkedett egy év 

alatt.   

                                       
25 Mind a 7 otthont természetes személyek építtették saját használatra, családi házas formában. 

Az új otthonok átlagos alapterülete 195 m² volt. 
26  A legtöbb vendégéjszakát a horvát, a német és a holland vendégek töltötték el a 

szálláshelyeken. 
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A NÓGRÁD MEGYEI FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ EMBEREK 

 

A megyék közül a Nógrád megyei fogyatékossággal élők vannak a 

leghátrányosabb helyzetben. Ebben a megyében a legnagyobb a mértéke az 

érintettek akadályoztatásának, emellett a népességcsoport a legalacsonyabb 

iskolai végzettséggel rendelkezik, és a foglalkoztatottak aránya is ebben a 

megyében a legalacsonyabb a fogyatékossággal élők körében. 

 A 2011-es népességszámlálás alapján a megyében mindösszesen 12.944 

fő vallotta magát fogyatékossággal élő személynek. Ez a megyei teljes 

népesség 6,8%-a, amely a legmagasabb arányt jelenti a megyék között. A 

nemek szerinti megoszlás az országos mintázatot követi, vagyis a férfiak aránya 

46,6% (47%), a nőké pedig 53,4% (53%), vagyis a nőtöbblet 6,8%-os (6%).  

Az egyes fogyatékossági típusok esetében a leggyakoribb típus a 

mozgássérültek csoportja, amelybe összesen 6.913 fő tartozik, ez több mint 

minden második megyei érintettet jelenti (53,4%). Ezt követi a gyengénlátók és 

aliglátók előfordulásának gyakorisága, amely 2.242 fő válaszát jelentette 

(17,3%).  

 A nagyothalló típus következik, amely 1.799 személy érintettségét jelenti 

(13,9%), vagyis szinte minden hetedik fogyatékossággal élő személyről van szó 

(7,2%). Az utóbbi két kategória az életkor előrehaladtával gyakrabban 

jelentkezik.  

 A sorban következő mentálisan sérültek és a súlyos belszervi 

fogyatékossággal élők, amely típusok által érintettek száma csaknem 

megegyezik egymással (1.400 fő és 1.419 fő) és minden tizedik személyt érintik 

az egyes típusok. Továbbá az értelmi fogyatékosok létszáma 1.212 fő volt 

(9,3%).  

Az eddigi fogyatékossági típusok közös jellemzője, hogy mindegyikükbe a megyei 

fogyatékossággal élőknek legalább az egytizede tartozik bele. Az ennél kisebb 

létszámú, összesen 8 fogyatékossági típus pedig minden nyolcadik 

fogyatékossággal élőt érint (1.602 fő).  

 Közülük is a beszédhibásak és a beszédfogyatékosok vannak a legtöbben, 

létszámuk összesen 759 fő. Őket követi a siket (2,3%) és a vak (2,0%) 

fogyatékossági típus, majd közel azonos előfordulással az autista és a siketvak 
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típusok következik (0,7-0,8%). Végül a megyei fogyatékossággal élők közül 97 

esetben ismeretlen, vagy egyéb típusokat jelöltek meg az adatközlésnél.        

Az egyes fogyatékossági kategóriák a nemek tükrében azt mutatják, hogy a 

férfiak és nők megoszlásának hazai aránya mutatkozik meg a súlyos belszervi 

fogyatékosok és a mentálisan sérültek, valamint a nagyothallók és a vakok 

esetében. Ezeknél a típusoknál a férfiak aránya megfelel a teljes népességen 

belüli arányuknak is (46,6-47,9%).  

 A legnépesebb típus esetében, a mozgássérülteknél az átlagosnál kicsit 

nagyobb a nők aránya (55,2%). 

 A férfiak – a lakosságon belüli arányukhoz képest – különösen 

felülreprezentáltak az autisták és a beszédfogyatékosok között (76,8%; 

68,9%), az autisták háromnegyede, a beszédfogyatékosoknak pedig több mint 

kétharmada a férfi. Emellett még magasabb arányban vannak a férfiak – 

önmagukhoz képest – az értelmi fogyatékosok (60,3%), a beszédhibásak 

(57,5%) és a siketek között is (53,2%).  

 Ezzel szemben női többlet jelentkezik – a teljes népességen belüli 53%-

os arányukhoz képest – a siketvak és a gyengénlátó, aliglátó kategóriákban, ahol 

is az érintettek legalább három-ötöde a nő.  

9. ábra. A fogyatékossággal élő emberek fogyatékossági típusok szerinti megoszlása 

- Nógrád megye (2011; fő/%) 

A fogyatékosság típusa 

Nógrád megye 

Férfi 
Férfi 
% 

Nő 
Nő 
% 

Összesen 
Fogyatékos 

% 

Teljes 

népesség 
% 

Mozgássérült 3098 44,8 3815 55,2 6913 53,4 3,4 

Gyengénlátó, aliglátó 843 37,6 1399 62,4 2242 17,3 1,1 

Vak 124 47,9 135 52,1 259 2,0 0,1 

Nagyothalló 837 46,5 962 53,5 1799 13,9 0,9 

Siket 156 53,2 137 46,8 293 2,3 0,1 

Súlyos belszervi fogy.s 646 46,1 754 53,9 1400 10,8 0,7 

Mentálisan (pszichés) s. 673 47,4 746 52,6 1419 11,0 0,7 

Értelmi fogyatékos 731 60,3 481 39,7 1212 9,4 0,6 

Beszédhibás 248 57,5 183 42,5 431 3,3 0,2 

Beszédfogyatékos 226 68,9 102 31,1 328 2,5 0,2 

Autista 76 76,8 23 23,2 99 0,8 0,1 

Siketvak (látás- és 
halláss.) 

35 36,8 60 63,2 95 0,7 0,1 

Egyéb 24 55,8 19 44,2 43 0,3 0,0 

Ismeretlen 29 53,7 25 46,3 54 0,4 0,0 

Összesen 6029 46,6 6915 53,4 12944 100,0 6,8 

Forrás: KSH – saját szerkesztés 

A fenti szakaszban bemutattuk, hogy a Nógrád megyei fogyatékossággal élő, 
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közel 13 ezer ember (2011) milyen kategóriákba, fogyatékossági típusokba 

sorolható. Ezek a személyek vannak a hazai megyék fogyatékossággal élő 

népessége közül a leghátrányosabb helyzetben és ők egyben a legnagyobb 

mértékben akadályoztatott emberek is. 

 

A következő részben a fogyatékossággal élő megyei népességen belül is 

kiragadtuk a mozgássérülteket, a közel 7 ezres népességcsoportból 2.209 főre 

(egyesületi tagság), vagyis minden harmadik személyre vannak adataink, 

amelyeket megpróbáltunk feldolgozni.   

 

MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK A MEGYÉBEN 

Bevezetés 

 

Az Eurokulcs-rendszer magyarországi bevezetését a megyei pilot-program 

hivatott előkészíteni. Ennek jegyében tanulmányok készítésére, megalapozó 

dokumentumok és helyzetelemzések megírására is szükség van.  

 Az első tanulmány tematizált tartalmából nem maradhat ki az elsődleges 

célcsoport bemutatása sem. Természetesen nem csupán a mozgáskorlátozott 

személyek számára áll majd a lehetőség az Eurokulcs használatára, azonban a 

kiemelt lakosságcsoportot ők jelentik, így az alábbi elemzésbe nem építettük bele 

a majdani Kulcshasználó egyéb csoportokat, pl. vakok és gyengén látók; 

speciális tartós betegségben szenvedők, a sztómásokat, stb. 

  

A rendelkezésünkre álló adatbázist a Mozgáskorlátozottak 

Balassagyarmati Egyesülete és a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete 

(MESE, Salgótarján) bocsátotta rendelkezésünkre. Ezek összesítése alapján egy 

2.209 fős megyei tagi nyilvántartás alapú adatbázisunk lett, amely lehetővé tette 

a célcsoport tömör leíró elemzését.27  

A tanulmány leginkább általános jellegű leíró megállapításokat tartalmaz, 

azonban igyekszik kitérni az egyes vizsgálandó területeken jelentkező 

specifikumokra is. Az elemzés alkalmas arra is, hogy az Eurokulcs megyei 

                                       
27 A tanulmány az adatbázis tartalmát illetően a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 

Szövetsége MEOSZ) központi nyilvántartását használja, amelyből a megyei adatok a helyi 
adatfelvételen alapulnak. Az adatok felhasználása során ügyeltünk az egyes személyes adatok 
megfelelő és biztonságos kezelésére és nem volt lehetőség a konkrét személyek beazonosítása 
sem. Az adatok 2017. IV. negyedévben lettek lezárva. 
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bevezetésével kapcsolatban a célcsoport bemutatásán kívül akadályokat és 

lehetőségeket is megállapíthasson, melyek a hazai elterjesztésben, valamint a 

disszeminációs gyakorlatban is majd hasznosak lehessenek.  

1. A megyei szervezetek és egyes csoportjaik 

 

A két, adatokat szolgáltató szervezethez számos csoport tartozik. Az összesen 17 

(részben összevont) működési csoport, tagszervezet közül 6 db. a MESÉ-hez és 

11 db. a balassagyarmati szervezethez áll közel. A meglévő adatok alapján 

(N=1.184 fő) a csoportok létszáma és területi érintettsége állapítható meg. 

 
A tagság megoszlása a következő: a balassagyarmati egyesülethez 

tartozik összesen 899 személy és a salgótarjáni székhelyűhöz pedig 285 fő, 

vagyis a Nógrád megyében élő tagság csaknem egynegyede (24,1%). A 

megyében a legnagyobb létszámú mozgáskorlátozottakat tömörítő csoport 

Szécsény és Salgótarján városokhoz és környezettükhöz tartozik, ide összesen 

545 személy sorolható, vagyis a tagság kisebbik fele (46,0%).  

Az egyes adatszolgáltató egyesületekhez tartozó csoportok tagi létszámának 

megoszlása a következő. A balassagyarmati szervezet esetében a 11 

csoportnak összesen 899 tagja van, ebből a legnépesebb a Szécsényi Csoport, 

ahová a tagság 40%-a tartozik (367 fő).  

 
10. ábra. Mozgáskorlátozottak Balassagyarmati Egyesülete – tagszervezetek (fő) 

 
Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 

Emellett jelentős még az Érsekvadkert- és az Ipolyvecei, Drégelypalánki 

csoport is, amely összesen 179 tagok számlál. A három nagy tagszervezetbe 

tartozók jelentik az „anyaszervezet” tagjainak a háromötödét (60,7%).  

47 
30 

89 

30 

90 
64 

39 
57 

367 

24 
60 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

Cserháthalápi, Cs.surányi Dejtári Érsekvadkerti 
Hugyagi Ipolyvecei, Drégelypalánki Mohorai 
Pataki Rétsági Szécsényi 
Szendehelyi Terényi, Szandai 



47 
 

 

A MESE tagszervezeteinek száma – székhelyszintű összevonással – összesen 6 

db, amely 285 főt szólít meg. A legnépesebb a Salgótarjánt érintő csoport, 

amelybe a 178 tag jelenti az anyaszervezet érintettjeinek csaknem kétharmadát 

(63,5%).  

 
11. ábra. A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete – tagszervezetek (fő) 

 
Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 

Emellett jelentős még a Bátonyterenye városhoz tartozó tagok létszáma is, 

amely 60 fő, vagyis a környékbeliek egyötöde (21,0%).   

2. A fontosabb demográfiai és egyéb jellemzők  

 

A célcsoport bemutatásánál olyan területeket próbálunk érinteni, amelyek 

fontossága egyértelmű az eredményes jellemzés érdekében, emellett pedig 

fontos az Eurokulcs elterjesztése szempontjából is.  

 Az alábbi szakasz magában foglalja a célcsoport nem, életkor, lakóhely, 

családi állapot, iskolai végzettség, szakképzettség és egyéb szerzett ismeretek 

vizsgálatát. 

 
Nem 

 

Adataink ez esetben teljesek, az összesített adatbázisban szereplő valamennyi 

személyről vannak információink. Ez alapján megállapítható, hogy a tagságban 

összesen 1.616 nő és 793 férfi szerepel nyilvántartva. A nők aránya csaknem 

kétharmad (64,1%), vagyis csak minden harmadik tag a férfi. 

Ezen belül is a MESE környezetébe tartozó tagszervezeti tagságon belül a 

nők aránya 57,7% (167 fő), vagyis az érintettek nagyobbik fele és öt személyből 
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szinte csupán kettő a férfi (122 fő), vagyis ebben a körzetben magasabb a férfiak 

aránya, mint a megyei tagság egészében.  

  
12. ábra. Az adatbázisban regisztrált tagság megoszlása - nem (fő) 

 
Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 

 

A Balassagyarmati Mozgáskorlátozott Egyesület környezetébe tartozó 

személyek – a csoportokba be nem soroltakkal együtt – száma összesen 1.916 

fő. Közülük a nők létszáma 1.245 fő, a férfiaké pedig 671 fő, vagyis a nők 

65,0%-ban részesednek a nyilvántartottak táborából. Csaknem kétharmada nő a 

regisztráltaknak és ez hasonlít az összesített arányszámhoz is.  

 
Életkor 

Az adatbázisban szereplők között – hiányzó adat 18 főnél – megállapítható, hogy 

az 50-89 éves életkor közöttiek túlsúlya a domináns. Ebbe a széles csoportba 

tartozik az érintettek közül összesen 1.979 fő, vagyis a sokaság kilenctizede 

(90,3%).   

13. ábra. A regisztrált tagság megoszlása - életkor (%) 

Életkor Fő % 

0-9 év 3 0,1 

10-19 év 6 0,3 

20-29 év 25 1,1 

30-39 év 36 1,6 

40-49 év 97 4,4 

50-59 év 221 10,1 

60-69 év 721 32,9 

70-79 év 699 31,9 

80-89 év 338 15,4 

90-99 év 43 2,0 

100 év- 2 0,1 

összesen 2191 100,0 

Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 

793 

1416 

Férfi Nő 
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A kategórián belül is a 60-79 év közöttiek száma a meghatározó, hiszen 

az 1.420 fő megfelel az összes személy 64,8%-ának, vagyis a kétharmadának. A 

fennmaradó egytizednyi tagságból 0-9 évesek száma 3 fő, a 10-19 éveseké 

pedig 6 fő, vagyis a 0-18 évesek aránya a tagságon belül 0,4%.  

14. ábra. A regisztrált tagság megoszlása - életkor (fő) 

 
Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 

Emellett a 30 évesnél fiatalabb fiatal felnőttek, felnőttek létszáma 

összesen 25 fő (1,1%), a 30-39 éves korosztályé pedig 36 fő (1,6%) és 97 fő 

az, aki legalább 40 éves, de 50 évnél fiatalabb életkorú (arányuk 4,4%).  

A domináns kategória felső korhatárát pedig meghaladja összesen 45 

személy, ők azok, akik 90 évnél idősebbek (2,1%). 

A nemek és életkor szerinti megoszlás 

Az adatbázisban szereplő mozgáskorlátozott személyek között a nők aránya 

átlagosan 64,1% (1.616 fő), a férfiaké pedig csaknem egyharmad (793 fő). 

Megállapítható, hogy a nők dominanciája korántsem minden korcsoportra 

jellemző. Az ábrán is megfigyelhető, hogy a 60 éves és az azutáni korcsoportok 

esetében egyértelműen a nők vannak többen, ezekben az esetekben a megyei 

arányukhoz képest nagyobb a jelenlétük.  
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Ez az összevont korcsoport 1.803 főt testesít meg, ahogy láttuk a 

legnépesebb korintervallumról van szó. 

 
15. ábra. A megyében regisztrált tagság megoszlása – nem/életkor (%) 

 
Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 

 

A többi életkori csoportot vizsgálva megállapítható, hogy a nők aránya a 

legfiatalabbak (0-9 év) esetében a legkisebb, az ide tartozók közül csak minden 

harmadik gyermek tartozik ehhez a nemhez (33,3%). 

A többi életkori kategória esetében pedig közel azonos a két nem aránya, 

ez alól kivételt jelenthet a fiatal felnőttek csoportja, ahol is a 20-29 éves tagok 

nagyobbik fele, a 60%-a nő.    

 

Családi állapot 

Összesen 1.387 adatot elemezhettünk ennél a pontnál. Megállapítható, hogy két 

állapot dominál, a házas és az özvegy családi állapot, amely mindösszesen a 

tagság 85%-ánál jelentkezik.  

 

A házas egyesületi tagok létszáma összesen 828 fő (59,7%), vagyis a 

tagság háromötödéről van szó, az özvegyek létszáma pedig 333 fő, amely 

minden negyedik személyt jelenti (24,0%). A házasokon belül megállapítható 

még a férjezettek száma is, összesen 432 nő tartozik közéjük, míg a nős férfiak 

létszáma 396 fő.   
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Emellett talán még az elváltak száma az, amely élesen látható a tagságon 

belül, itt 91 esetről van tudomásunk, amely 6,5%-át jelenti az adatokkal 

rendelkező tagoknak. 

 
16. ábra. A regisztrált tagság megoszlása – családi állapot (fő) 

 
 

Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 

 

Továbbá a nőtlen férfiak aránya csaknem kétszer nagyobb a hajadonokénál, az 

első esetben 61, míg a másikban 35 említésről tudunk, ezek aránya pedig 4,4%, 

illetve 2,5%.  

Érdekesség talán, hogy a társas, a párkapcsolati formák közül a 

házassági forma gyakorlatilag egyeduralkodó, hiszen az élettársi kapcsolat nem 

igazán jellemző, mindösszesen 31 személyt érint, ez pedig csupán 2,2%-a a 

megkérdezetteknek (és fele a nőtlenek arányának). 

 

Az összesen 333 fő özvegy csaknem mindegyike nő (92,8%), csupán 24 

esetben beszélünk férfiről, aki elveszítette a társát. Az özvegy férfiak esetében 

62 éves kortól kezdődik ez az állapot, míg a nők esetében sajnos csak 20 éves a 

legfiatalabb özvegyasszony.  

 

Élettársak. Ez a családi státusz leginkább a középfokú végzettségűeket 

jellemzi, közülük 22 esetet lehet megemlíteni az összesen 31-ből, tehát az 

élettársak 70,0%-a tartozik ebbe a csoportba, míg a diplomások és az alacsony 

iskolai végzettséggel rendelkezők száma, aránya hasonlóan alacsony: 3 és 5 fő. 
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A házasok legfiatalabbika 33 éves, a legidősebb pedig csaknem 

háromszor ennyi, 97 éves. A legalacsonyabb iskolai végzettségűek élnek 

arányaiban a legkevesebben házasságban, az esetükben ez az arány 48,7%.  

Őket követik emelkedő sorrendben a középiskolát végzettek, náluk 57,8%-ban 

beszélhetünk házas egyesületi tagokról.  

A diplomások következnek, az ő esetükben a tagok kétharmada (65,9%) 

házas, míg a legtöbben a szakmunkás végzettségűek között vannak azok, akik 

házasságot kötöttek és nem váltak el, arányuk csaknem 70%-os. Ez az arány 

megfelel a szakmával nem rendelkező házasok arányszámának 1,5-szeresével. 

 

A 91 fő elvált egyesületi tag adataiból látható, hogy a diplomások válnak 

el legkevésbé és őket nem sokkal az alacsony iskolai státuszú házasok követik.  

A száz házasra jutó elváltak száma a felsőfokú végzettségűek esetében 8,0 

fő, míg a szakmával sem rendelkezők esetében 9,8 fő. Ugyanez az arány a 

szakmunkások csoportjában 11,8 fő, míg a középiskolát végzettek esetében már 

13,6 fő, amely 50-60%-kal magasabb, mint az első két csoport esetében.  

 

Egyedülállók - hajadonok és nőtlenek. A csoportba összesen 104 

személy adatai állnak rendelkezésre, amelyből az állapítható meg, hogy a férfiak 

aránya csaknem másfélszer meghaladja a nőkét (61,5%).  

Emellett a városokban élő egyesületi tagok nagyobb arányban élnek 

egyedül, nem választottak (még) párt maguknak, mint ahogy az a lakóhely 

településtípusa szerint várható lenne, vagyis a városokban él a csoport tagjainak 

két-ötöde (39,4%; 41 fő), a községekben pedig a 60%-a.    

 

Lakóhely 

A megyén kívül összesen 2 települést találtunk. Az adatbázisban szereplők közül 

a megyei városok mozgássérült lakossága összesen 764 fő, és a többi 1.445 

személy valamelyik kisebb településnél van regisztrálva, tehát a tagság 

kétharmada községekben (65,4%) él, csaknem kétszer annyian, mint a 

városokban.  

A megyéből gyakorlatilag minden községből találhatók meg személyek az 

adatbázisban. 

  



53 
 

A városi lakosság a megye 6 legnépesebb településéhez kapcsolódik. A megyei 

városokban élő mozgáskorlátozottak fele (376 fő; 49,2%) Balassagyarmaton él 

és ez jelenti egyúttal az adatbázisban szereplő tagság egyhatodát is (17,0%).  

 

17. ábra. Az egyes városokban élő tagok száma (fő) 

 
Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 

 

Emellett a megyeszékhelyhez és Szécsényhez köthető regisztráltak 

létszáma közel azonos (Salgótarján: 156 fő; Szécsény: 147 fő), egy-egy 

városhoz a teljes tagság egyötöde tartozik (összesen 39,6%).  

18. ábra. A városi lakosság megoszlása - városok (fő;%) 

Életkor Fő % Ö. % 

Balassagyarmat 376 49,2 17,0 

Bátonyterenye 27 3,5 1,2 

Salgótarján 156 20,4 7,1 

Pásztó 2 0,3 0,1 

Rétság 56 7,3 2,5 

Szécsény 147 19,2 6,7 

összesen 764 100,0 34,6 

Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 

A sorban Rétság következik, ahol 56 fő él, majd ennek a létszámnak közel 

fele (27 fő) tartozik Bátonyterenyéhez és csupán 2 főnél kap lakóhelyként 

említést Pásztó városa.   

Végzettség és szerzett ismeretek 

Iskolai végzettség 

Az adatbázisban ehhez a területhez 1.425 személy esetében van információ. 

Összevont adatok alapján megállapítható, hogy a célcsoport jelentős részének 

legfeljebb befejezett általános iskolai végzettsége van.  
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Ebbe az alacsony iskolai státuszú csoportba tartozik összesen 628 fő, 

vagyis a kisebbik fele (44,1%) azoknak, akikről van adataink. Nekik részben 

lehet még szakmájuk is valamilyen képzés, tanfolyam, stb. által. 

 

19. ábra. A regisztrált tagság megoszlása – iskolai végzettség (fő) 

 
Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 

Ezen kívül középfokú tanulmányokat folytatott, pontosabban elvégzett 

ilyen képzést összesen 706 fő, vagyis a fele (49,5%) azoknak, akiknél 

megállapíthattuk a végzettséget. Közülük a szakmunkásképzést sikeresen 

teljesítők létszáma 388 fő, tehát minden negyedik vizsgált személy (27,2%) 

valamilyen szakmunkás képesítést szerzett. A fennmaradó 318 fő középfokú 

végzettségű személy pedig érettségizett (szakközépiskola, gimnázium). 

 

Végül felsőfokú tanulmányokat folytatott és valamilyen diplomát 

szerzett az elemezhető tagok 6,4%-a, amely 74 fő főiskolát, valamint 17 fő 

egyetemet végzett tagot jelent.  

 
Szakképzettség 

Az összesen 1.281 adat alapján az állapítható meg nagyfokú bizonyossággal, 

hogy 567 esetben nem beszélünk szakképzettség meglétéről, de az alacsony 

iskolai státuszú csoport adatait mérvadóbbnak tartjuk elfogadni ennél a 

szempontnál.   

 
A rokkanttá válásuk előtt alacsonypresztízsű munkakörben dolgozhatott 

legalább 470 fő. Ez az akkor még dolgozó mozgáskorlátozott személyek 45%-a 

(1.044 fő adatai alapján). Ezen belül betanított- és segédmunkások száma 

összesen 240 fő volt, emellett 49 fő takarítónő és 52 fő mezőgazdaságban (vagy 

TSZ-ben) dolgozó munkást, illetve 17 fő betanított varrónőt említhetünk meg. 
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Emellett még 22 fő ápolónőről, 20 fő gépkezelőről, 29 fő konyhai 

dolgozóról, kisegítőről is vannak információink, amelyeket kiegészítenek az 

erdészetben dolgozó munkások, a fakitermelők, a MÁV munkásai (8-8 személy), 

a dajkák és dadusok (14 fő), az állatgondozók (11 személy) megemlítései is.  

 
A jelenleg is dolgozók között (109 személyről vannak adataink) az 

alacsony iskolai státusszal rendelkezők leginkább az alábbi munkakörökben, 

foglalkozásokban szerepelnek. Ők a takarítók (8 fő); a betanított munkások (6 

fő); a portások (6 fő); a dajkák (2 fő); a gépkezelő (1 fő); a konyhai kisegítő (1 

fő); a segédmunkás (1 fő). Létszámuk összesen 25 fő, vagyis - akikről adataink 

vannak, azon mozgáskorlátozott - személyek csaknem egynegyede. 

 
Nyelvismeret 

Mindösszesen 59 esetben van pozitív adat valamilyen idegen nyelv 

ismeretével kapcsolatosan.28 Egyetlen külföldi nyelvet ismerve a német (18 eset) 

és az angol (13) nyelvek vezetnek, majd az orosz (7) szlovák (6), a lovári (3) 

nyelvek következnek.  

Amennyiben több nyelvet is ismer –valamilyen szinten- az illető, akkor 

elsősorban az angol nyelvre kell gondolni, melyhez társulhat a német, olasz, 

orosz, lengyel, szlovák nyelv is (összesen 7 esetben). A másik nagy 

világnyelvhez, a némethez pedig az angol, orosz és a szlovák nyelvek 

csatlakoznak (összesen 8 személy esetében). 

 

Számítástechnikai ismeretek 

Mindösszesen 1.327 esetet vizsgálva, 1.103 személynél biztosan elmondható, 

hogy nincsenek ilyen ismeretek birtokában, nem kezelik kellő mértékben a 

számítógépet, így elektronikus médiát és információforrásokat sem valószínű, 

hogy használnak, nem tájékozódnak onnan, valamint ügyeik önálló elektronikus 

intézése is kérdéses. Tehát a tagság tekintetében a vizsgált esetek négyötödében 

(83,1%) nem jellemző az informatikai, számítógépes ismeretek megléte.  

A csoportba tartozók közül az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők 

és a legfeljebb szakmunkásképzőt végzettek aránya dominál (853 eset; 77,4%), 

emellett a közülük 970 fő az, aki legalább 60 éves.  

 

                                       
28 A hiányzó 2.150 adat nem jelenti automatikusan, hogy azok az emberek nem beszélnek idegen 

nyelvet, valamint az adatokból nem állapítható meg a nyelvtudás szintje és típusa sem. 
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A számítástechnikai ismeretekkel rendelkezők létszáma legalább 224 

fő, amely az összes adat 20%-a, tehát minden ötödik személy érintett ezen a 

helyen. Ők jellemzően legalább középiskolai, vagy főiskolai, egyetemi 

tanulmányokat folytattak (161 fő; 72,0%), csupán 17 személy az, akinek nincs 

szakképzettsége.  

Továbbá, azok közül, akik rendelkeznek számítástechnikai ismeretekkel, 

99 esetben legfeljebb 60 éves felhasználóról van szó (44,2%), a többiek, tehát a 

többség ennél idősebb (125 fő) és van köztük két 90 éves géphasználó is. A nők 

aránya pedig 2-szer nagyobb a férfiakénál.  

    

Számítógép és internet elérés 

Összesen 1.331 személy válaszolta meg a területhez kapcsolható kérdéseket. 

Ezekből az adatokból megállapítható, hogy sajnos a mozgáskorlátozott 

személyek legnagyobb hányada (1.044 fő; közel négyötödük, 78,4%) nem 

rendelkezik számítógéppel.  

 
20. ábra. A számítógépek és az internetes hálózat elérése a tagság körében (fő) 
 

 
Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 

Mindösszesen 268-an válaszolták (a válaszolók 20%-a), hogy van gépük 

és 19 személy máshol, a lakásán kívül fér hozzá a számítógéphez, vagyis 

ezért ki kell mozdulniuk a lakásból (1,5%). 

  

0 

1044 

248 

20 

268 

Nincs számítógépe Saját internet Máshol internetezik 



57 
 

Kedvező tény viszont az, hogy azoknak, akiknek van számítógépe, jellemzően 

interneteléréssel is rendelkeznek. Az ilyen esetekre összesen 248 példa 

hozható fel (ez a géppel rendelkezők 92,5%-a). 

 Pozitív tényező az is, hogy akiknek nincs önálló számítógépük, azok is 

megoldhatják az internetezést, máshol hozzájutnak a géphez és a hálózathoz 

is (20 fő jelezte ezt), és csupán 27 esetben fordult elő az, hogy van ugyan 

számítógép a családban, de azt nem tudják az internetes hálózathoz 

csatlakoztatni. 

 

Lakáshelyzet – munkavégzés - jövedelem 

Az ingatlan használata és az együtt élők egészségi állapota 

A célcsoporttagok közül legalább 1.436 személyről biztosan tudjuk, hogy a jelen 

ingatlanban kivel él együtt. Jellemző az, hogy családi kapcsolatban, családi 

közösségben élnek a válaszolók, az esetek közel négyötödében ez a helyzet 

(1.120 fő; 77,4%) és minden ötödik személy él ténylegesen is egyedül (316 fő; 

22,6%) az ingatlanban. 

  

A családban élő közül a házasságban, vagy élettársi kapcsolatban 

(párkapcsolatban) összesen 859 személyről van tudomásunk és közöttük 

megállapítható az is, hogy a célcsoporttag párja is fogyatékossággal élő 

személy-e, vagy sem. A 809 párkapcsolatban élő személy válasza alapján 

elmondható, hogy az esetek nagy hányadában nem sérült a társ. Összesen 592 

mozgássérült ember válasza ez, amely a párkapcsolatok közel kétharmadára 

érvényes (73,4%). 

A fennmaradó 215 személy párja viszont valamilyen fogyatékossággal él, 

ami azt is jelenti, hogy ezekben az esetekben legalább két fogyatékossággal élő 

–és az egyik biztosan mozgáskorlátozott – felnőtt is lakja a közösen használt 

ingatlant.  

 
A jelenlegi ingatlan használatának időtartama 

A terület elemzéséhez összesen 1.196 fő adatai állnak rendelkezésre. Elsők 

között megállapítható, hogy a válaszolók fele (606 fő; 50,6%) legalább 3 

évtizede és legfeljebb fél évszázada él a jelenlegi lakásban. 
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A legfrissebb beköltözők a 0-5 éves kategóriába kerültek, ahová 14 

személy tartozik, ez valamivel több, mint a sokaság 1%-a. Őket követik azok, 

akik ennél hamarabb költöztek, de még nem élnek 10 évnél hosszabb ideje a 

lakásban: a létszámuk összesen 20 fő. A legfeljebb 10 éve az ingatlanban 

költözők összesített létszáma tehát 34 fő, arányuk pedig csaknem 3%-os. 

 
Továbbá, azon személyek létszáma összesen 104 fő, akik 1-2 évtizede 

élnek jelenlegi lakásukban. Arányuk 3-szorosa az ennél kevesebb ideje itt 

élőknek, azaz 9%-os. Ennél is nagyobb az aránya viszont azoknak a 

személyeknek, akik már 2-3 évtizede is itt laknak. Az ebbe az időtartamba 

tartozók létszáma 158 fő, vagyis minden 7.-8. személy.   

 
Tehát a fenti levezetés alapján összegezhetjük a tényt, hogy a mostani 

ingatlanukba legfeljebb 30 éve beköltözöttek létszáma összesen 296 fő, és ez 

megfelel a célcsoport egynegyedének. 

 
21. ábra. A mozgássérült személy jelenlegi lakása használatának az időtartama (fő) 

 

Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 

A grafikon csúcsa után azon személyek létszámadatai kerültek 

feltüntetésre, akik legalább fél évszázada is már ebben az ingatlanban éltek. 

összesített létszámuk gyakorlatilag azonos az előbbi összevont csoport (max. 30 

év) adatával, és a 294 személy ebben az esetben is minden negyedik 

mozgáskorlátozott személyt jelenti. 
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Ezen az összevont csoporton belül az 51-60 éve is már itt élt személyek 

száma a legmagasabb (180 fő) és természetesen az életkor növekedésével 

tovább csökken a vizsgált időtartam hossza is.  

 
Végül megemlítendő még egy kisebb összevont csoport, ahová a legalább 

6 évtizede beköltözöttek tartoznak, akiknek a létszáma összesen 114 fő, amely 

szinte az 1%-át teszi ki a vizsgált személyeknek. 

 

A beköltözés időpontjában az érintettek életkora 

Az előző területhez hasonlóan ebben az esetben is megállapíthatunk olyan 

összevont korosztályt, amely meghatározó részét képezi a válaszadóknak. Jelen 

esetben a 21-40 éves életkorú korosztály az, amely a mozgáskorlátozott 

személyek 60%-át testesíti meg (1.181 válasz alapján). 

 
A sort a legfiatalabbak kezdik, azok, akik gyakorlatilag 0 évesek, vagyis 

már a jelenlegi lakóingatlanukba születtek és azóta is ott élnek. Létszámuk 

összesen 83 fő (arányuk 7%). A korai – és kisgyermekkorban (1-6 év) 58 újabb 

megemlítést tehetünk, amely minden huszadik személyt jelenti.  

Emellett a 7-10 éves életkorban költözők, költöztetettek száma 18 

személyt takar, amely a közösség 1,5%-a, és 137 gyermek és fiatal pedig a 11.-

20. életéve valamelyikén költözhetett be a jelenlegi lakóingatlanba – ez pedig 

minden 9. személy esetében jellemző. 

 
A fenti korcsoportok összevonása kirajzolja a képet, mely szerint a 0-20 

éves életkorban beköltözők összesített létszáma 278 fő, amely egyúttal csaknem 

a vizsgált személyek egynegyedét is jelenti.   

 
A legnépesebb összevont korosztály (21-40 év) után az egyes korcsoportok 

létszámadatai az életkor csökkenésével párhuzamosan lejjebb szállnak. A 41-50 

éves korosztályba 96 személy sorolható, ők jelentik a sokaság 8%-át.  
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További 63 fő ennél egy korosztállyal idősebbként lett beköltözője a 

jelenlegi lakásnak, ők azok, akik 51-60 éves koruk között kerültek az ingatlanba 

(arányuk 5,3%).  

 
22. ábra. A mozgássérült életkora a beköltözés időpontjában (fő) 

 
Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 

 

Ennél idősebben, de legfeljebb 70 évesen további 25 személyt kell 

megemlíteni, és a legidősebben költözők (71 év-) létszáma 8 főt jelenít meg a 

mozgáskorlátozott személyek közül.  

 
Az utóbbi bontás a 40 évnél idősebb életkorban beköltözőket érintette, 

akiknek létszáma mindösszesen 192 fő, ez pedig azt jelenti, hogy minden 6. 

személy legalább az élete delén tartott, amikor a jelenlegi otthonába került. 

 

A jelenlegi ingatlan használatának típusa 

A megyei mozgáskorlátozott egyesületek, csoportok tagsága lakáshasználati 

típusainak vizsgálatához összesen 1.334 személytől származó információhalmazt 

vizsgálhattunk meg.  

A legfontosabb és kedvező tény az, hogy az érintettek általánosságban 

saját tulajdonú lakóingatlanban élnek. Az adatok között 1.150 tulajdonos 

személy válaszait azonosítottuk, tehát a célcsoporttagok 86,2%-a saját 

lakásában él.  
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Emellett a tulajdonjognál erősebb kapocs által, a haszonélvezeti jog 

alapján használja az ingatlant 166 fő, vagyis minden nyolcadik személy. Ezeken 

kívül még megemlítendő összesen 18 bérlő személy is. 

 
23. ábra. A tagok lakáshasználatának típusai (fő;%) 

Életkor Fő % 

Tulajdonos 1.150 86,2 

Haszonélvező 166 12,4 

Bérlő 12 0,9 

Albérlő 6 0,5 

összesen 1.334 100,0 

Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 

A fentiek mellett még fontos megemlíteni, hogy 150 egyesületi tag 

családtagként él elsősorban nem saját tulajdonú ingatlanban, és további 8 

esetben pedig szívességi használóként van regisztrálva az adatbázisban.  

A jelenlegi ingatlan lakásmérete 

A rendelkezésre álló, összesen 1.329 személy idevonatkozó adatából általános 

megállapításként fogalmazható meg, hogy a leggyakoribb lakásméret a 2,0-3,0 

szobás lakóingatlan. Az adatszolgáltató személyek több mint négyötöde - 

(82,6%), vagyis 1.098 fő - ilyen lakásméretű ingatlanokban él. 

24. ábra. A jelenlegi lakóingatlan mérete – szobaszám (fő) 

 
Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 

Emellett szembeötlő az is, hogy a legkisebb (0,5 szoba) és a 

legnagyobb (6,0 szoba) lakásméretű ingatlanok előfordulási gyakorisága 

azonos, mindkét esetben 1-1 személy tartozik ezekhez a kategóriákhoz. 
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Az 1,0 szobánál nagyobb és a 2,0 szobát el nem érő lakásméretű 

ingatlanok száma 119 db, amely a mozgáskorlátozott személyek 9%-át jeleníti 

meg. Ebben a kategóriában található 58 db. 1 szobás, emellett 38 db. 1,5 

szobás, illetve 23 db. 1+2x0,5 szobás lakóingatlan. 

Az ennél nagyobb, egyben a leggyakoribb kategória az említett 2,0-3,0 

szobaszámú lakások csoportja, amelyben 478 db. 2 szobás, és 70 db. 0,5 

szobával tágasabb otthon, illetve 2 alkalommal 2,0+2x0,5 szobás variációt is 

jelent.   

Az eddigieknél méretesebb lakások 3,5 szobánál kezdődnek (összesen 

111 db. ingatlan, amely minden tizenkettedik személyt érint) és egészen a 6,0 

szobásig terjednek. Ebben a szegmensben a 4,0 szobás a leggyakoribb forma, 

hiszen a jelen kategória 93 említést adott és ez a mozgáskorlátozott személyek 

7%-át foglalja magában.  

Végül az ennél is nagyobb szobaszámmal (5,0-6,0 szoba) rendelkező 

ingatlanokban összesen 16 válaszoló él, amely az összes érintett közel 1%-a.   

 
Az ingatlan komfortfokozata 

Összesen 1.419 személy lakásadatai szerepelnek ennél a tényezőnél. 29  A 

leggyakoribb az összkomfortos besorolású lakás, a célcsoporttagok nagyobbik 

fele ilyen ingatlanban él. Ide tartozik összesen 724 db ingatlan, ez pedig a 

válaszoló célcsoporttagok 51,0%-át jelenti. 

 

Az összkomfortos lakások számához közel áll a félkomfortos-komfortos 

kategóriák elemeinek összesített gyakorisága is (amely 45,5%-ot jelent). 

Az első esetben 246 lakás, míg a komfortos besorolásnál 399 lakás 

jelenik meg. 

                                       
29 Komfortfokozatok meghatározása. 1. Komfort nélküli lakás: az a lakás, amely a félkomfortos 

lakás követelményeinek sem felel meg, de legalább 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával 

és főzőhelyiséggel, továbbá a lakáson kívül WC (árnyékszék) használatával és egyedi fűtési móddal 

rendelkezik, valamint a vízfelvétel lehetősége biztosított. 2. Félkomfortos lakás: az a lakás, amely 

a komfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább 12 m2- t meghaladó alapterületű 
lakószobával és főzőhelyiséggel, továbbá fürdőhelyiséggel vagy WC-vel és közművesítettséggel 

(legalább villany-és vízellátással), valamint egyedi fűtési móddal rendelkezik. 3. Komfortos lakás: 

az a lakás, amely legalább 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel és WC-
vel, közművesítettséggel, melegvízellátással és egyedi fűtési móddal (gázfűtéssel, szilárd vagy 

olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló kályhával) rendelkezik. 4. Összkomfortos lakás: 

az a lakás, amely legalább 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel és WC-
vel, közművesítettséggel (villany- és vízellátással, szennyvízelvezetéssel), melegvíz-ellátással és 
központos fűtési móddal (táv-, egyedi, központi vagy etázsfűtéssel) rendelkezik. Forrás: 147/1992. 
(XI. 6.) Korm. rendelet - 4. számú melléklet az önkormányzati ingatlankataszterről. 
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Sajnos a leggyengébb kategóriába, a komfort nélküli jellemzőkkel 

rendelkező lakások csoportja is érint 41 személyt és szomorú az a tény is, hogy 

a két alsó komfortkategóriába tartozó lakásokban kénytelen élni a 

mozgáskorlátozott személyek egyötöde (287 fő; 20,2%).    

 
25. ábra. A lakás komfortfokozata (db.) 

 

Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 

Az ingatlan használata és az akadálymentes használat feltételei 

A mozgáskorlátozottság függvényében történő lakáshasználatot összesen 1.307 

esetben tudtuk megvizsgálni. Az adatokból kiderült, hogy a célcsoporttagok 

70%-ának lakása (905 fő; 69,3%) akadálymentes használatra alkalmas. 

 
26. ábra. Az ingatlan használata és az akadálymentes használathoz szükséges 

feltételek (fő) 

 
Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 

A további 442 adatszolgáltató személy erre nem képes a jelenlegi lakásában, 

ezekben az esetekben szükségük lenne valamilyen műszaki átalakításra, illetve 

lakáscserére.  

Az akadálymentes használat érdekében szükséges beavatkozások 

legnagyobb részében a jelenlegi ingatlan megmaradhatna, de abban 

41 
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Komfort nélküli Félkomfortos 
Komfortos Összkomfortos 

0 
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15 
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Tudja használni Lakáscsere Műszaki átalakítás 
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műszakilag átalakításra van szükség. Ez 427 esetben jelentkezik személyes 

szükségletként, amely az összes válaszoló egyharmadát jelenti (32,6%).  

A többi szükséges beavatkozás pedig lakáscsere formájában lehetne 

eredményes, hiszen a jelenlegi ingatlan az átalakítások ellenére, vagy azok 

kivitelezhetetlensége miatt továbbra sem lenne majd alkalmas az akadálymentes 

használatra. 

 
Foglalkozások - munkakörök 

A jelenleg betöltött munkakörök  

Összesen 109 személy adatai alapján tudjuk vizsgálgatni a területet. A talált 46 

munkakörből három nagyobb csoportot képezhettünk az alapján, hogy azok 

előfordulásának gyakorisága mennyire hasonló egymáshoz. Az esetek nagyobb 

felében csak egy fő tartozik egy munkakörhöz.30 

  
Az 1. főcsoportba azok a beosztások, feladatkörök kerültek, amelyek legalább 

5 személy esetében fordultak elő. Kilenc ilyen munkakört találtunk, amelyben 

összesen 56 fő munkavállaló tartozik. Szinte minden második személy (51,4%) 

az alábbi munkakörök valamelyikéhez tartozik.  

 

27. ábra. A jelenleg betöltött munkakörök – 1. főcsoport (fő;%) 
 

Betöltött munkakörök (alkalmazott; vállalkozó) 
Min. 
Fő 

Min. % 

Munkakör megnevezése:   
- Ápoló, gondozó  6 5,5 
- Betanított munkás, betanított munkakör 6 5,5 
- Eladó, értékesítő 6 5,5 
- Portás 6 5,5 
- Takarító 8 7,3 
- Tanár, tanító 6 5,5 
- Tanuló, egyetemi hallgató 5 4,6 
- Ügyintéző, adminisztrátor, asszisztens 8 7,3 
- Vállalkozó 5 4,6 

összesen 56/109 51,4/100,0 

Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 

A legtöbben takarítók, takarítónők, vagy ügyintézők, asszisztensek és 

adminisztrátorok. Tizenhat személy jelezte ezt (csaknem minden 6. személy). 

Őket követik azok, akik ápoló(nő)ként, betanított munkásként, eladóként, vagy 

                                       
30 A teljes táblák a MELLÉKLET-ben megtalálhatóak: A célcsoporttagok által jelenleg betöltött 

munkakörök (fő;%)  
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portásként, illetve pedagógusként keresik meg kenyerüket. Ezen munkakörök 

mindegyikébe 6 személy tartozik (30 személy; 27,5%).  

A főcsoporton belül pedig utánuk következnek a jelenleg tanulók 

(hallgatók) és akik vállalkozóként dolgoznak. Ide pedig minden tizedik 

célcsoporttag sorolható be (10 fő).    

 
A 2. főcsoportba kerültek azok a munkakörök, amelyeket nem magányosan 

töltenek be a mozgássérült személyek, de az előfordulási gyakoriságuk kisebb, 

mint az előző csoport esetében.  

Ide a 2-4 személy által betöltött feladatkörök tartoznak, amelyek 

összesen 27 személyt tömörítenek és ők jelentik a munkabérből élők 24,7%-át, 

vagyis minden negyedik munkavállaló valamelyik alábbi feladatot látja el az 

alábbiak közül.  

A legtöbben raktárosok (4 fő), majd őket követik azon munkakörök, 

amelyekben 3 személy dolgozik, ilyenek: szerelő (gáz-, víz-, villanyszerelő); 

gondnok, karbantartó; irodai dolgozó, hivatalsegéd; pénztáros és személyi- és 

vagyonőr munkakörök (összesen 15 fő, szinte minden hetedik személy). 

 
28. ábra. A jelenleg betöltött munkakörök – 2. főcsoport (fő) 

 

 
Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 

A főcsoport utolsó közösségébe pedig azok a személyek tartoznak, akik 

másodmagukkal egyazon munkakört látnak el valamelyik munkáltatónál. Itt 8 

személyt lehet összesen meghatározni, akik dajka; lakatos; szabász, varrónő, 

vagy üzletkötő munkát végeznek.  
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Gondnok, karbantartó Irodai dolgozó, hivatalsegéd 
Lakatos Pénztáros 
Raktáros Varrónő; szabász 
Személy-, és vagyonőr 



66 
 

Végül az utolsó, a 3. főcsoport azon munkakörök gyűjtőhelyévé vált, 

amelyekhez egyetlen fő munkavállaló rendelhető.  

 

29. ábra. A jelenleg betöltött munkakörök – 3. főcsoport (fő) 

Betöltött munkakörök  
Munkakör megnevezése: 

Anyakönyvvezető Gyógypedagógus Osztályvezető (Nyufig) 

Boltvezető helyettes Konyhai kisegítő Őstermelő 

Fejlesztő pedagógus Kőműves Postavezető 

Fodrász Könyvelő Segédmunkás 

Forgácsoló Közúti jármű ellenőr Szobafestő 

Földmérő Minőségellenőr Szülésznő 

Gépkezelő Művezető Technikus 

Gépkocsivezető Nővér (körzeti) Újságíró 

Gyermekotthon vezető Orvos Osztályvezető (Nyufig) 

összesen 26 fő; 23,8% 

Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 

A munkavállalók szintén egynegyede tartozik ebbe a nagy csoportba (26 

fő) és a jelenleg egyetlen fővel betöltött munkaköröket pedig a fenti táblázat 

tartalmazza.  

 
A rokkanttá válás előtti munkakörök 

Az egykori, a megrokkanás előtti utolsó munkaköröket mindösszesen 1.044 

személy adatai alapján vizsgálhatjuk meg.31 Az előző ponthoz hasonlóan itt is 

főcsoportokat képeztünk, amelynek alapja az egyes munkakörök előfordulási 

gyakorisága. A 152 munkakörön belül így létrejött a 4 főcsoport, amelyek az 1 

főnél szereplő munkakörtől a 190 fős létszámúig terjednek. 

 

Az egyetlen fő általi „magányos munkakörök” száma 81 db és a vizsgált 

személyek 7,7%-a tartozik melléjük. Ők alkotják az 1. főcsoportot.  

Semmilyen szabályszerűséget nem fedezhetünk fel az egyes beosztások 

között, nem is tartoznak sok esetben ritka foglalkozások közé, csupán a 

célcsoport számára ezeknél sokkal népszerűbbek, gyakoribbak is vannak. A 

legtöbb munkakör ilyen. 

 

A 2. főcsoport elemeibe az a 46 db. munkakör tartozik, amelyekhez legalább 2 

és legfeljebb 10 fő munkavállaló is tartozik. Ide sorolható 177 fő, vagyis az 

érintettek 16,9%-a, csaknem minden hatodik személy.   

Közülük is a legnépesebb munkakör az ács-állványozó és a kereskedelmi 

vezető, üzletvezető (10-10 fő); nem körülhatárolt a BM alkalmazottak 

                                       
31 A teljes lista a MELLÉKLET-ben megtalálható: A rokkanttá válás előtt betöltött munkakörök 

(fő) 
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munkaköre, de ők következnek (9 eset), majd az erdészetben dolgozók, 

fakitermelők és a MÁV munkásai, stb. következnek (egyenként 8 alkalommal), 

majd a különböző művezetők és a szobafestő-mázolók következnek (6 eset). 

 
30. ábra. A rokkanttá válás előtt betöltött munkakörök – 3. főcsoport (fő;%) 

Betöltött munkakörök (alkalmazott; vállalkozó) 
Min. 
Fő 

Min. % 

Munkakör megnevezése:   
- Állatgondozó 11 1,1 
- Dajka, Dada (Óvoda, Bölcsőde) 14 1,3 
- Háztartásbeli 17 1,6 
- Iskola (diplomás: Tanító, Tanár, Igazgató, Titkár, Stb.) 19 1,8 
- Pénzügy, Adóügy (Bérszámfejtő; Főkönyvelő; Gazd.I 

Ügyintéző; Pénztáros; Pü.I, Számviteli Előadó; Csop. Vezető,) 
18 1,7 

- Raktáros 14 1,3 
- Vállalkozó 15 1,4 
- Egyéb Vezető (Üzem-, Ügy-, Telep-, Gazdasági V.; Keresk.I 

Igazgató, Osztály-, Intézmény V. Stb.) 
16 1,5 

összesen 124/1044 11,9/100,0 

Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 

A 3. főcsoport létszáma 124 személyről van szó, összesen 8 munkakörben, 

foglalkozásban. Közös ezekben, hogy legalább 11 és legfeljebb 20 fő 

sorolható be bármelyikbe. A legtöbben iskolához köthető feladatokat láttak el, 

vagy a pénzügy és adóügy területén tevékenykedtek.  

Emellett háztartásbeliek, vagy különböző vezető beosztásúak is jelen 

vannak a csoportban és még a vállalkozók, a dajkák és a raktárosok, valamint az 

állatgondozók is a főcsoport elemei közé tartoznak.  

 

Az utolsó, a 4. főcsoportba közel 600 személy tartozik bele, az itt érintett 

foglalkozások, munkakörök közös jellegzetessége, hogy legalább 21 személy 

tartozik már az egyes elemekhez.  

A legtöbben egyértelműen betanított-, vagy segédmunkások voltak, 

mindösszesen 240 fő, a válaszolók közül szinte minden negyedik személy! 

Emellett meghatározó még a takarító(nő)k, a TSZ, vagy mezőgazdasági 

munkások, illetve a szabó és varrónők munkakörei.   

A leggyakoribb munkakörök mellett meg kell még említeni a gépkocsivezetőket, 

a bolti eladókat, az adminisztrátorokat, ügyintézőket és a vendéglátóiparban 

dolgozókat is, illetve a különböző szerelőket is. 
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Ezekre a munkakörökre a 24-40 közti előfordulási gyakoriság a jellemző. 

 

31. ábra. A rokkanttá válás előtt betöltött munkakörök – 4. főcsoport (fő) 

 
Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 

Az ennél ritkábban előforduló, de összességében mégis fontos munkakörök 

pedig a következők: ápoló; gépkezelő; konyhai dolgozók, kisegítők; kőművesek; 

lakatosok, és a postai alkalmazottak, postások. Általánosságban 21-23 személyt 

érint közülük egy-egy munkakör. 

 
A rokkanttá válás hatására a munkakörökben bekövetkezett változás  

A fentiek mellett megvizsgáltuk azt is, hogy a célcsoporttagok a rokkanttá 

válásuk után milyen mértékben tudták megőrizni a munkaköri státuszukat, hogy 

milyen változás állhatott be a beosztás, a munkakör és foglalkozás 

presztízsében, mennyire voltak képesek ellátni egykori munkaköreiket.  

 Ehhez 126 személy adatai állnak rendelkezésre (akik jelenleg is 

dolgoznak) és 69 személytől vannak információk, akik a rokkanttá válásuk előtt 

és jelenleg is dolgoznak. Fontos, hogy  

- az alábbi becslések szubjektívek, de próbáltunk objektív alapokon dönteni; 

- nem lehetett figyelembe venni az egyén döntését ezzel kapcsolatosan, azt, 

ahogyan ő éli meg a helyzete megváltozását; 

- a státuszok közötti mozgást nem kíséri a munkabérek, a fizetés 

változásának követése és a foglakoztatás jellegének változása sem. 

 
A következő táblában jól elkülönül, hogy az érintett személyeknek legalább 

az egyharmada veszített a munkaerő-piaci státuszán, vagy munkaköri 

presztízsén azzal, hogy rokkanttá vált Ez az arány nagyon óvatos, hiszen 
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Egyéb munkakörök Betanított munkás Segédmunkás 
Takarító(nő) TSZ. Mg.i dolgozó Varrónő, szabó 
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könnyen elérheti az érintettek 50%-70%-át is, ha figyelembe vesszük az el nem 

dönthető eseteket, illetve az egyén önértékelését is.  

  
32. ábra. A rokkanttá válás előtt és után betöltött munkakörök (fő) 

 

Munkakörök  
Jelenleg Státusz Előtte 

Adminisztrátor = Adminisztrátor 

Adminisztrátor ? Eladó 

Adminisztrátor = Adminisztrátor 

Alkalmazott ?  Egyéni vállalkozó 

Anyakönyvvezető = Anyakönyvvezető 

Ápoló = Ápoló 

Ápolónő = Ápolónő 

Asszisztens = Asszisztens 

Betanított munkás = Betanított munkás 

Betanított munkás  Varrónő 

Betegápoló  P.ügyi ügyintéző 

Biztonsági őr ?  Festő 

Bizt.i üzletkötő ? Ügyintéző 

Bolti eladó = Bolti eladó 

Dajka ?   Konyhalány 

Értékesítő ?  Vállalkozó 

Fejlesztő pedag.s = Fejlesztő pedag.s 

Forgácsoló = Forgácsoló 

Gépi takarító ?   Műtős 

Gépkezelő = Gépi munkás 

Gépkocsivezető = Gépkocsivezető 

Gondnok = Gondnok 

Gondozónő  Segédmunkás 

Gy.otthon vezető  Konduktor 

Húsipari vállalkozó ?  Hentes 

Karbantartó  Víz-, gázszerelő 

Konyhai kisegítő  Eladó 

Kőműves = Kőműves 

Könyvelő = Könyvelő 

Körzeti nővér ?   Asszisztens 

Közúti j.ű ellenőr = Közúti j.űellenőr 

Lakatos = Lakatos 

Lakatos = Lakatos 

Művezető = Művezető 

Nem dolgozik  Segédgépész 

Nem dolgozik  Konstrukciófelelős 

Nyugdíjas  Főosztályvezető 

Nyugdíjas  Fizikai 

Orvos = Orvos 

Osztályvezető  = Osztályvezető 

Őstermelő ?   Mg. Gépszerelő 

Pénztáros = Pénztáros 

Pénztáros = Pénztáros 

Portás =  Raktáros 

Portás  Ács 

Portás  Gépész 

Portás  Segédmunkás 

Portás  Kőműves 

Postavezető = Postavezető 

Raktáros  Kőműves 

Raktáros  Kőműves 

Raktáros  Villanyszerelő 

Személy-, v.őr ?   Nehézgépkezelő 

Szociális gondozó  Eladó 

Szülésznő = Szülésznő 

Takarító ?   Hűtőházi dolgozó 

Takarító = Takarító 

Takarító  Adminisztrátor 

Takarító = Takarító 

Tanár = Tanár 

Tanár = Tanár 

Tanár = Tanár 

Tanító = Tanító 

Tanuló = Tanuló 

Ügyintéző  Ügyvéd 

Ügyintéző = Ügyintéző 

Üzletkötő = Üzletkötő 

Vállalkozó = Vállalkozó 

összesen 69 fő 

 
Jelmagyarázat 

 
 Státusz növekedett 
 Státusz csökkent 

= Státusz maradt 

 Státusz hasonló 

? Egyén döntheti el 

 

Az esetek közel felében nem változott jelentősen, vagy maradt a korábbi 

munkakör és annak presztízsmegítélése. Ez az arány viszont túl optimista lenne 

a gyakorlatban, a valóságban minden ilyen eredmény nagyon örvendetes. 

 

Végül megállapítható az is, hogy a rokkanttá válás vagy nem számított az 

előmenetelben, vagy esetleg megbecsültebb, elfogadottabb, vagy 
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könnyebb munkakört eredményezhetett az érintett esetében, pl. a 

segédmunkások esetében.  

Ide sajnos nagyon kevés eset tartozik, legfeljebb az érintettek 5-10%-a 

lehet besorolható a realitásokat tekintve.  

 

Jövedelem 

Mindösszesen 1.359 személy adatai állnak rendelkezésre. Ezek alapján az alábbi 

általános megállapításokat tehetjük. A válaszolók közül 8 személy eltartott, nekik 

nincsen jövedelmük. Emellett az önállóan megemlítendő jogcímek száma 

1.254 főnél jelentkeztek (83,3%), amely azt is jelenti, hogy ezen esetekben 

valóban csupán a mozgáskorlátozott személy jövedelméről van szó.32  

 

Kiolvasható még, hogy a jövedelmek fele öregségi nyugdíjból származik 

(752 eset; 49,9%). Ez kiegészülve az özvegyi nyugdíjban jogosultakkal (106 

fő) megemlítendő, hogy ezekben a nyugdíjszerű ellátásokban összesen a 

célcsoporttagok csaknem 60%-a részesül.  

 Amennyiben az előbb említett formákat kiegészítjük a rokkantsági 

ellátással (296 említés, minden ötödik személy), akkor a három leggyakoribb 

jövedelemforrás is kirajzolódik. Ezek a jogcímek mindösszesen 1.154 alkalommal 

jelennek meg, amely a célcsoporttagok háromnegyedét testesíti meg (46,6%).  

 

A következő nagy csoportba azok a jövedelemforrások tartoznak, amelyek 

előfordulási aránya a célcsoporton belül 1% és 10% közé tehetőek.  

Közöttük a munkabér a legmeghatározóbb, amely sajnos csak ezen 

alkategórián belül jelentős, összességében nem az, hiszen a 96 érintett személy 

csupán 6,4%-át jelenti az eseteknek (egyéb helyen 109 említés). 

 

Ezt követi a rokkantsági járadékban részesülők (74 eset; 4,9%), majd a 

fogyatékossági támogatást (53 eset; 3,5%) kapók csoportja, majd utánuk 

következnek a rendszeres szociális segély által érintettek (45 eset; 3,0%), 

végül a rehabilitációs ellátásban részesülő emberek (33 eset; 2,2%). 

  

                                       
32 A halmozódó jövedelmi tételek esetében megvan az esély arra, hogy egyéb családtag jövedelme 

is említést kapott, ebben az esetben pedig már a háztartás jövedelemforrásait kellene vizsgálni. 



71 
 

Az egyes jövedelemtípusok besorolásának utolsó, harmadik kategóriájába azok 

az esetek tartoznak, amikor az egyes faktorok előfordulásának gyakorisága 

legfeljebb 1%-os mértékű.  

33. ábra. A jövedelem forrása, jogcíme (fő;%) 

 
A mozgáskorlátozott személyek 

jövedelmének forrásai 

Min. 

Fő/előf. 

Min. 

% 

Jövedelem 1.379  
A jogcím megnevezése:   

- Árvaellátás 3 0,2 
- Fogyatékossági támogatás 53 3,5 
- Gyes, Gyed, Tgyás, Gyet 4 0,3 
- Magasabb összegű családi pótlék 11 0,7 
- Munkabér 96 6,4 
- Nincs, eltartott 8 0,5 
- Öregségi nyugdíj 752 49,9 
- Özvegyi nyugdíj 106 7,0 
- Rehabilitációs ellátás 33 2,2 
- Rehabilitációs járadék 14 0,9 
- Rendszeres szociális segély 45 3,0 
- Rokkantsági ellátás 296 19,7 
- Rokkantsági járadék 74 4,9 
- Vállalkozás 11 0,7 
- Önállóan előforduló esetek 1254 83,3 

összesen 1,506 100,0 

Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 

 Ebbe a csoportba tartozik a rehabilitációs járadék (14 eset; 0,9%), a 

vállalkozásból származó jövedelem (11 eset; 0,7%), a gyermekek után 

járó jövedelemtípusok (Gyes; Gyed; Tgyás; Gyet és a magasabb összegű családi 

pótlék), amelyek összesen 15 esetben fordulnak elő.  

Végül megemlítendő, hogy sajnos az árvaellátás mint jövedelem is 

megjelenik, összesen 3 esetben van szükség erre a típusra. 

 
3. A célcsoporttagok egészségi állapota  

 

A projekt és a célcsoport szempontjából is az elemzés talán legfontosabb területe 

az érintettek egészségi státuszának, a fogyatékosság és a tartós betegségek 

helyzetének a bemutatása.  

Az alábbi szakaszban elsőként a mozgáskorlátozottá válás körülményeit 

mutatjuk be, aztán az egyéb jelentkező egyéb fogyatékosságokat, majd a 

krónikus betegségeket vizsgáljuk. Az érintett testrészek és segítő eszközök 

használata után pedig áttérünk a mindennapi életvitelhez szükséges 

önkiszolgálás és önellátás képességének mértékére, illetve a szükséges segítség 

típusaira. 

  



72 
 

A mozgáskorlátozottá válás időpontja 

A terület vizsgálatához összesen 1.375 személy adatai állnak rendelkezésre. Az 

elsők között megállapítható, hogy általánosságban a mozgáskorlátozottságot 

kiváltó okok leginkább és legerőteljesebben 40 éves életkor felett jelentkeznek 

és tartanak egész három évtizedig, az érintettek 70-75 éves koráig.  

A megyében az egyesületek tagságának esetében ez a domináns időszak 

(41-70 éves életkor) mindösszesen 1.041 esetben fordulnak elő, vagyis az 

adatbázisban szereplők közül csaknem minden második személy esetében.   

 
A mozgáskorlátozottság azonban sajnos nem csupán az életévek 

előrehaladtával jelentkezik. Már a születéskor is, pontosabban előtte is 

keletkezhet, alakulhat ki. A célcsoport esetében 59 esetben már 

megszületésekor mozgáskorlátozott volt az illető, már sérülten jött a világra. Ez 

az esetszám 4,3%-át jelenti az egésznek, vagyis minden 25. mozgáskorlátozott 

ember sajnos már kezdetektől fogva hordozza ezt az állapotot.  

 
34. ábra. A mozgáskorlátozottá váláskor betöltött életév (év;%) 

 
Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 

A korai gyermekkorban (1-3 év) is előfordulnak már olyan kedvezőtlen 

változások az egészségi állapotot tekintve, hogy annak akár életen át tartó 

mozgáskorlátozottság lehet a következménye. Összesen 4 fő ilyen érintettet 

ismerünk és csaknem ennyien vannak azok is, akiknél 4-6 éves kor között, 

vagyis kisgyermekkorban következett be a kedvezőtlen változás (5 eset).  
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A fentiek összegzéseként szerepeljen, hogy az iskoláskor előtt szerzett, 

vagy hozott mozgáskorlátozottság kumulált előfordulása 68 személyt érint, 

vagyis 4,9%-át azoknak, akikről vannak biztos adataink. Ez a gyakoriság 

megfelel az adatbázisban minden huszadik személynek.  

 
Az iskoláskor, a gyermekkor és fiatalkor időszakában (7-18 év) a 

vizsgálatban összesen 27 előfordulás volt található, vagyis az esetek 2%-a 

sorolható ide, és ennél 2,5-szer magasabb a mozgáskorlátozottsággal történő 

érintettség a legfiatalabbak esetében (0-6 év).  

 
A gyermekek elemzésének végén összesíthető még a 0-18 éves életkor 

között szerzett/hozott mozgáskorlátozottság előfordulási gyakorisága is. 

Mindösszesen tehát 95 személyről van szó, és az előfordulások kétharmadában 

születéssel már hozott mozgáskorlátozottságról beszélhetünk. 

 
A fiatal felnőttek korcsoportja azokat az egyesületi tagokat foglalja 

magában, akik a 19-30 éves életkoruk alatt váltak mozgáskorlátozottá. 

Létszámuk összesen 47 fő, amely 3,5%-a azoknak, akikről adataink vannak. Ez a 

létszám magasabb, mint az 1-18 éves életkori szakaszban előfordult gyakoriság.   

A 31-40 éves életkori szakaszban összesen 132 fő vált 

mozgáskorlátozottá, a gyakoriság hirtelen megugrott az előző életkorszakok 

adataihoz képest, hiszen ez megközelítőleg szinte akkora mértékű előfordulást 

jelent, mint a 0-30 évesek esetében összesen. 

 
A grafikon tovább emelkedik és az 51-60 éves életkor között el is éri 

maximumát (461 fő; 33,5%), amikor is minden harmadik célcsoporttagról tudjuk 

azt, hogy ezen életévei között vált mozgáskorlátozottá.  

Ezek előtt a 40 éves kor elmúltával egészen 50 éves korig is már 

meredeken emelkedett a tendencia, hiszen összesen 372 fő volt az, aki erre az 

időszakára datálja azt az időpontot, amikor mozgáskorlátozott lett.  

Itt minden negyedik személy érintettségét állapíthatjuk meg, és 

összegezve a 41-60 éves életkori szakasz húsz esztendejét az látható, hogy az 

összesen 833 eset az –adattal rendelkező- tagság 60%-át jelenti. Ez pedig 

megfelel az ennél fiatalabb korosztályokban (0-40 év) előforduló esetek 

háromszorosának.  
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A 61-70 éves korosztályban 208 személy esetében jelentkezett a mozgás 

valamilyen korlátozottsága, amely minden hatodik-hetedik embert jelenti. Az 

ilyen életkori szakaszban a szerzett korlátozottság előfordulásának gyakorisága 

akkora, mint az 1-40 éves életkor alatt található esetek száma.   

A 70 éves életkor után viszonylag már gyorsan csökken az emberi 

élettartam, a tagság számában és a mozgáskorlátozottá válás számában is 

látható ez. Erre az időszakra összesen 60 eset jegyezhető fel, amely megfelel a 

korlátozottsággal született személyek számával is. 

 

A mozgáskorlátozottá válás oka- főcsoportok 

A terület vizsgálatához összesen 1.437 személytől származnak adatok 33 , 

amelyekből elsőként megállapíthatjuk, hogy a valamilyen betegség(ek) által 

bekövetkezett mozgáskorlátozottság ötből négy esetben azonosítható (1.186 fő; 

82,5%). A csoportba 776 nő és 410 férfi tartozik.  

 
35. ábra. A mozgáskorlátozottá válás okai (fő;%) 

Kiváltó ok Fő % 

Baleset 164 11,4 

Betegség 1186 82,5 

Háborús sérülés 5 0,3 

Születés 82 5,7 

összesen 1.437 100,0 

Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 

A második leggyakoribb ok, amely mozgáskorlátozottsággal járó 

következményeket okoz, valamely baleset bekövetkezése. Ebbe a csoportba 

összesen 164-en tartoznak, vagyis minden kilencedik személy a tagságon belül 

Jellemzője e kategóriának, hogy a férfiak érintettsége nagyobb (89 fő, az 

esetek 54,2%-a), nehezebb munkákat látnak el, vállalnak el a nőknél (75 eset) 

és ezáltal megerőltetőbbek, veszélyesebbek is azok a munkakörök, amelyekről 

szó lehet munkahelyi balesetek tekintetében. Ráadásul 60 férfinek legfeljebb 

általános iskolája van, így alacsony presztízsű munkakörökben alkalmazhatóak.  

A csoportra még illik az a további megállapítás is, hogy jellemzően a 31-65 

éves korosztályt érte ilyen tragikus baleset (78%; 128 fő), az ennél idősebbek 

érintettsége csupán 23 esetben merült fel és a 30 évnél fiatalabbak száma is 

alacsony, mindössze 13 eset említhető meg.  

 

                                       
33 A születéssel hozott mozgáskorlátozottság esetében eltérőek az adatok az előző ponthoz képest. 

Ennek oka, hogy változott, emelkedett a válaszolók száma ezen pont esetében. 
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A sorban a harmadik leggyakoribb kiváltó ok maga a megszületés, amely 

jellemzően veleszületett rendellenességet jelent, de ide tartozik még a szülések 

levezetése során fellépő sérülés, vagy a veleszületett rendellenesség korrigálása 

érdekében végzett műtéti beavatkozás negatív következményei is.  

A csoportba 82 említés jegyezhető fel, amely az adatokkal rendelkező 

célcsoporttagok 5,7%-a. Nőknél 47, míg a férfiaknál 35 esetben történt említés.  

 

Továbbá, sajnos még a II. világháborúban szerzett sérülések is 

megemlítendőek kiváltó okként, amely összesen 5 embert érintett, közülük 4 

férfit, vagyis akkor kisfiút (a sérüléskor 2 éves, illetve 11 éves), akiknek 

végtagsérülése amputációval is járt. 

A mozgáskorlátozottá válás oka - részletesebben 

Kiváltó ok 1. – baleset 

A kiváltó ok elemzéséhez 12 személytől nem voltak adataink. Sajnos az egyes 

esetekre nem jellemző, hogy a baleset típusára is utalás lenne, csak a 

következmények vannak részletezve, így elvétve találkozunk pl. az autóbaleset, 

vagy az üzemi baleset kifejezésekkel.   

36. ábra. A mozgáskorlátozottá válás okai – balesetek (1.) 

Kiváltó ok Min.fő 
Baleset 164 

Főbb kiváltó okok:  
- amputálás  8 
- bénulás (pl. bal oldali idegbénulás; 

bal kéz bénulása; paraplegia, stb.) 
6 

- csonkolás (pl. ujjak csonkolása) 3 
- ficam (pl. csípőficam, stb.) 2 
- gyulladás (pl. izületi gyulladás) 3 
- kopás (pl. csípőkopás; stb.) 17 
- meszesedés (pl. térdízület 

meszesedés; csigolyameszesedés, ) 
2 

- műtét következménye (pl. törések 
miatti műtét utáni állapot, stb.)  

12 

- protézis beültetése (pl. csípő 
protézis, stb.) 

6 

- ritkulás (pl. csontritkulás;, stb.) 7 
- roncsolódás (pl. autóbaleset miatt 

mindkét lába roncsolódott, stb.) 
1 

- sérv (pl. gerincsérv) 8 
- szakadás (pl. inszalag- és 

izomszakadás, stb.) 
8 

- törés (pl. bal boka darabos törése; 
bal combcsont és bal kar törése) 

106 

- vérzések, trombózis (subdurális 
hematóma; agyvérzés; trombózis) 

8 

- zúzódás (pl. medencezúzódás, stb.)  4 
Halmozott kiváltó okok: 33 
Sérült testrészek:  

- agy 3 
- boka 12 
- comb, combnyak 17 
- csípő 10 
- csukló 3 
- gerinc, csigolya, g. velő, stb. 49 
- ideg 3 
- izület 12 
- kéz 18 
- kar 6 
- láb 47 
- térd 18 
- szalag 5 
- ujj 4 
- váll 3 

összesen 152 

Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 

A baleset következtében mozgáskorlátozottá válás oka a legtöbb esetben 

valamely csont törése, az esetek legalább kétharmada ide tartozik. 
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Emellett még a kopások és műtétek következményeit is érdemes 

megemlíteni, amelyek összesen 29 esetben fordulnak elő. A többi kiváltó ok 

(baleseti következmény) gyakorisága az adatok alapján nem éri el a 10-et.  

Megemlítendő végül, hogy az esetek legalább egyötödében minimum 2 

különböző kiváltó ok is jelentkezik. 

 
Kiváltó ok 2. – betegség 

A kiváltó ok fejtegetéséhez 54 személyről adatok nincsenek. A főbb kiváltó 

okokat a különböző kopások (pl. csípőkopás; gerinckopás, stb.), (446 fő), a 

gerinc-, és porckorongsérv (332 eset) jelentik, de emellett a különféle 

gyulladások (pl. izületi gyulladás; visszérgyulladás, stb.) (218 fő) és a 

csontritkulások (114 fő) is számottevőek.  

Az első két kiváltó ok jelenti az esetek 68,7%-át, vagyis több mint 

kétharmadát. Az utóbbi két faktor összesített aránya pedig 29,3%, vagyis tíz 

előfordulásból három esetben valamilyen gyulladás, illetve csontritkulás vezetett 

a mozgáskorlátozottá váláshoz.  

37. ábra. A mozgáskorlátozottá válás okai – betegségek (2.) 

Kiváltó ok Min.Fő 

Betegség 1.186 
Főbb kiváltó okok:  

- amputálás (pl. bal lábszár amputálása, stb.) 23 
- bénulás (pl. bal oldali idegbénulás; bal kéz bénulása; paraplegia, stb.) 57 
- csonkolás (pl. ujjak csonkolása, stb.) 3 
- ficam (pl. csípőficam, stb.) 4 
- ferdülés (pl. gerincferdülés) 56 
- gyulladás (pl. ízületi gyulladás, visszérgyulladás, stb.) 218 
- infarktus (pl. agyi infarktus) 30 
- kopás (pl. csípőkopás; gerinckopás, stb.) 446 
- köszvény  12 
- meszesedés (pl. térdízület meszesedés; csigolyameszesedés, stb.) 54 
- műtét következménye (pl. törések miatti műtét utáni állapot, stb.)  51 
- Parkinson kór 16 
- protézis beültetése (pl. csípő protézis, stb.) 47 
- ritkulás (pl. csontritkulás;, stb.) 114 
- roncsolódás (pl. autóbaleset miatt mindkét lába roncsolódott, stb.) 2 
- Sclerosis multiplex (SM) 9 
- sérv (pl. gerincsérv; porckorongsérv, stb.) 332 
- sorvadás (pl. izomsorvadás, stb.) 12 
- szakadás (pl. inszalag- és izomszakadás, stb.) 3 
- szűkülés (pl. érszűkület, stb.) 73 
- törés (pl. bal boka darabos törése; bal combcsont és bal kar törése, stb.) 39 
-  vérzések, trombózis , embólia (agyvérzés; mélyvénás trombózis, stb.) 80 

összesen 1.681 

Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 

Emellett a különböző izületek és a csípő kórságai azok, amelyek 

összesen az 56,5%-át érintik a betegségek miatt mozgáskorlátozottá vált 
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embereknek. Végül jelentős részben a térd és az agy betegségei is 

meghatározóak, hiszen összesítve minden ötödik személyt érinti valamelyik 

testrész a kettő közül.  

38. ábra. A mozgáskorlátozottá válás okai – betegségek (halmozott) 

 

Halmozott kiváltó okok: 451 
Sérült testrészek:  

- agy 101 
- boka 9 
- comb, combnyak 20 
- csípő 296 
- csukló 5 
- daganat (pl. gerincvelő -; ) 3 
- ér (pl. érszűkület) 79 
- gerinc, csigolya, g. velő, stb. 501 
- ideg (pl. SM; látóiged, stb.) 4 
- izom ( -sorvadás; -gyengeség) 21 
- izület 344 

- kéz 8 
- kar 4 
- láb 66 
- nyak (pl. nyaki sérv, stb.) 23 
- porc (pl. -kopás; -leválás, stb.) 69 
- térd (pl. térdízület, stb.) 138 
- szalag 4 
- ujj 11 
- váll (pl. vállízület, stb.) 11 
- visszér 20 

Halmozott testrészek: 420 

összesen 1.132 

Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 

Fontos megemlíteni még azt is, hogy az előfordulások legalább 40%-ában 

legkevesebb 2 különböző kiváltó ok is felmerül. A betegségekkel leginkább 

érintett testrész a gerinc és a csigolyák, összesen félezer esetben ezt mutatják 

az adatok (44,2%).  

Az esetek több mint egyharmadában pedig több testrész együttes 

megbetegedése vezetett a mozgáskorlátozottság bekövetkeztéhez.    

Kiváltó ok 3. - háborús sérülés 

Minden esetben végtagsérülésekről van szó, és az egyik esetben az egyik szem 

is megvakult.  

 
39. ábra. A mozgáskorlátozottá válás okai – háborús sérülés (3.) 

Kiváltó ok Fő 

Háborús sérülés 5 
- Lábsérülés. Egyik, vagy mind a két láb, lábszár; amputáció. 3 
- Kézsérülés. Az ujjak, vagy az egész kéz elvesztése; amputáció. Egyik esetben egyik szem 

is megvakult. 
2 

összesen 5 

Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 

Mind az 5 személy esetében a végtag elvesztése a következmény, amely vagy 

maga a sérülés bekövetkezésekor, vagy utána, a végtag amputációja miatt 

történt meg. 
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Kiváltó ok 4. – születési okok 

Az elemzéshez 8 adat hiányzott. A születéssel már hozott kiváltó okok összesen 

8 csoportba sorolhatóak. Az agyi, idegrendszeri sérülések a leggyakoribbak, 

az esetek egyötöde idetartozik. Ennyi említést kapott még a csípőficam is.  

 
40. ábra. A mozgáskorlátozottá válás okai – születési okok (4) 

Kiváltó ok Min.Fő 

Születési okok 82 
Főbb kiváltó okok:  

- agyi, idegrendszeri sérülés (pl. Angelman szindróma; epilepszia; kóros kisfejűség; 
spacticus agyi bénulás;ICP betegség, stb.) 

21 

- csípőficam 22 
- dongaláb  3 
- fejlődési rendellenesség (pl. Down szindróma; stb.) 3 
- gerincferdülés 4 
- gyermekbénulás; gyermekparalízis 2 
- egyéb (végtag) deformitás, mozgásszervi rendellenesség (pl. aplasia radiale; ujjak 

hiánya; jobb láb rövidebb, stb.) 
4 

- keringés, vér (pl. vérzékenység; Raynaud szindróma, stb.) 3 
Halmozott kiváltó okok: 20 

összesen 74 

Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 

Ezek mellett jellemző még a veleszületett dongaláb; a különböző egyéb 

fejlődési rendellenességek; a gerincferdülés; a gyermekbénulás; az egyéb 

végtag deformitások, és a keringéssel, vérellátással kapcsolatos okok.   

Megemlítendő még, hogy az esetek egynegyedében legalább két kiváltó 

ok is jelentkezik.   

 

Egyéb fogyatékosság – a mozgáskorlátozottság mellett 

Összesen 471 adat áll rendelkezésre a terület vizsgálatához. Az adatok sajnos 

nem mindig más fogyatékossági típusra utalnak, sok esetben betegségeket 

jelölnek, amelyek más kategóriába tartoznak. 

 

A látási fogyatékosságot mindösszesen 347 esetben fedeztünk fel, ez a 

leggyakoribb társult fogyatékosságtípus a mozgáskorlátozottság mellett, amely 

az adatokat szerepeltető személyek 73,2%-ára vonatkozik. A típus 109 esetben 

nem önmagában – a mozgáskorlátozottság megléte mellett -, hanem egy másik 

fogyatékossági típussal együtt jelentkezik: a legtöbb esetben a társult 

fogyatékosság hallási eredetű (99 esetben; az esetek 90%-ában).  

Emellett még 7 olyan esetet is találtunk, ahol a látási mellé értelmi 

fogyatékosság is kapcsolódik, ebből két személy esetében hallási fogyatékosság 

is fennáll.  
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A fogyatékossági csoportra jellemző, hogy a 73%-uk nőket érint, amely 

magasabb, mint ahogy az a tagság nemek szerinti arányából következtethető 

lenne (tiszta típus esetében).  

 
A következő leggyakoribb fogyatékossági típus hallási 

rendellenességekkel jár, ami összesen 203 személy esetében merül fel, ez a 

rendelkezésre álló adatok 42,8%-át jelenti.  

Ezen belül 96 esetben önállóan jelentkezik, a többiben pedig kapcsolható 

mellé látási, vagy értelmi fogyatékosság is. A látási fogyatékossággal való 

konstellációt említettük, az értelmi területtel való kapcsolata 7 esetben 

állapítható meg és ebből 4 alkalommal még a látási nehézségek is 

megemlíthetőek.  

Az ebbe a fogyatékossági típusba is tartozó mozgáskorlátozottak között a 

férfiak aránya felülreprezentált, hiszen az érintettek 57,3%-a tartozik ehhez a 

nemhez (tiszta típus esetében).  

 
41. ábra. A mozgáskorlátozottság mellett jelentkező egyéb fogyatékossági típusok 

(fő) 

 
Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 

Az értelmi fogyatékosság jelenléte pedig összesen 28 személy esetében 

figyelhető meg, ebből az önállóan történő megléte 19 mozgáskorlátozott 

személyt érint, a többi fogyatékossági típussal történő együttállása pedig a 

fentiekben bemutatott.  

A nemek súlya hasonló az előző típushoz képest, ráadásul a férfiak aránya 

itt még magasabb is, 73,6%, így csak szinte minden negyedik értelmi 

fogyatékossággal küzdő személy a nő (tiszta típus esetében). 

 

238 

96 

16 
12 4 

Látási Hallási Értelmi 2 típus 3 típus 
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Krónikus betegségek – a mozgáskorlátozottság mellett 

Az adatbázisból mindösszesen 1.312 személyről vannak adataink, ebből 87 

esetben nem jelentettek krónikus betegséget a mozgáskorlátozottsága mellett. 

 Elsőként azt a tényt rögzítjük, hogy a betegségek előfordulása esetében 

503 személyt érintve nem csupán egyetlen betegségről, hanem legalább kettőről, 

vagy a krónikus betegségek halmozódásáról is szó van. Ez jellemző azon 

mozgáskorlátozottak 38,3%-ára, akik valamilyen tartós betegséggel is küzdenek. 

 
Az érintettek közül 962 esetben, az előfordulások közel háromnegyedében 

(73,3%) valamilyen izületi betegségről van szó.  

Emellett nagyon domináns még a keringési betegségek jelenléte is, 

hiszen a jelzett 807 eset a betegségek 61,5%-át testesítik meg.  

Továbbá minden 15.-16. személyt érintik a cukorbetegség és/vagy a 

vérrel kapcsolatos problémák, illetőleg a bélrendszeri betegségek (az egyes 

betegségek előfordulása 78-86 eset közötti). 

42. ábra. A mozgáskorlátozottság mellett jelentkező főbb krónikus betegségek 
(fő;%) 

Mozgáskorlátozottság mellett jelentkező fontosabb krónikus 

betegségek 

Min.  

Fő 

Min. 

% 

Betegségek 1.312  
Betegségek/beteg testrészek:   

- ízületi 962 73,3 
- keringési 807 61,5 
- cukorbetegség 86 6,6 
- vérrel kapcsolatos (pl. magas vérnyomás, stb.) 79 6,0 
- bélrendszeri 78 5,9 
- szívvel kapcsolatos 26 2,0 
- reuma 21 1,6 
- asztma 9 0,7 
- agyat érintő (pl. agyvérzés, stb.) 6 0,5 
- infarktus 6 0,5 
- vesével kapcsolatos 4 0,3 
- pajzsmirigyet érintő 3 0,2 
- csontritkulás 3 0,2 
- tüdővel kapcsolatos 2 0,2 
- pszichiátriai probléma 2 0,2 
- egyszeri előfordulás (pl. daganat; Hepatitis B; leukémia; májbetegség, stb.) 0 0,0 

Halmozottan jelentkező krónikus betegségek 503 38,3 

összesen 1,312 100,0 

Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 
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A rokkantság mértéke 

Az analízis megkezdéséhez megjegyezzük, hogy mindösszesen 842 személytől 

vannak adataink. 2012 után megváltozott a rokkantság mértékét meghatározó 

besorolás, a komplex értékelés alapján bevezették az „össz-szervezeti 

egészségkárosodás mértékének” a fogalmát.  

Az adatbázisban a régebbi és a jelenlegi besorolások értékei egyaránt 

megtalálhatóak.  

Az adatok alapján megfogalmazhatjuk, hogy a célcsoport legjelentősebb része 

legalább 67%-os egészségkárosodással rendelkezik: összesen 448 személy 

tartozik ebbe a csoportba, amely a célcsoport nagyobbik felét jelenti (53,4%). 

A legfeljebb 49%-os egészségkárosodással élők létszáma 67 fő, vagyis 

minden tizenkettedik személy. Emellett a legalább 50, de legfeljebb 79%-os 

kategóriába tartozik összesen 43 fő, tehát minden huszadik válaszoló.  

 

43. ábra. A rokkantság/egészségkárosodás mértéke (fő;%) 

Egészségkárosodás mértéke Fő % 

X -40% 17 2,0 

40-49% 50 5,9 

50-79% 43 5,1 

67% 303 36,0 

X -67% 143 17,0 

67-99% 109 12,9 

80% - x 19 2,3 

100% 37 4,4 

Kategória I. (70%-x) 9 1,1 

Kategória II. (70%-x) 56 6,7 

Kategória III. (50-69%) 56 6,7 

összesen 842 100,0 

Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 

 Végül 80%-os, vagy afeletti egészségkárosodással él minden tizenötödik 

célcsoporttag (56 fő), közülük pedig 100%-os mértékű a rokkantsága 37 

személynek.  

 

A mozgáskorlátozottsággal érintett testrészek 

Összesen 1.433 személyről vannak információink a területtel kapcsolatosan. 

Összesítve 258 esetben találkoztunk csupán egyetlen megemlített 

testrésszel, az érintettek jelentős részének legalább két testrésze is szóba jön a 

mozgáskorlátozottsága kapcsán (1.185 fő; 82,0%).  

Az alsó végtagok említése 2,5-szer gyakoribb, mint a felső végtagoké. 
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A leggyakrabban érintett testrész a törzs, amely összesen 901 alkalommal 

kapott említést, többször, mint a jobb oldali végtagok összesen (858 eset). 

A bal és/vagy a jobb láb említése közel azonos számban történt meg, a 

bal oldali alsó végtagot 710, míg a jobb oldalit 706 alkalommal jelölték meg az 

érintettek. A két végtag szignálása még külön-külön is szinte minden második 

esetben volt tapasztalható. 

A felső végtagok tekintetében a bal és/vagy a jobb kar összesen 271 

említést kapott, amely minden ötödik személy érintettségét jelenti.  

44. ábra. A mozgáskorlátozottsággal érintett testrészek előfordulási gyakorisága 
(alkalom) 

 

Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 

 

Hiányzó funkciók, képességek 

A rendelkezésre álló 1.419 fő adataiból az alábbiak állapíthatók meg. Feltűnő, 

hogy egyetlen képességet, funkciót csupán 34 esetben jelentett a célcsoport.  

Tehát nem önálló faktorokról van szó, hanem funkció-, és képességcsoportok 

hiányoznak csaknem minden személy esetében.  

Az adatokat szolgáltatók (1.419 fő) mindösszesen 5.829 db említést 

tettek, vagyis egy főre átlagosan 4 tényező is vonatkozik. Az első csoportba 

sorolt hiányzó funkciók, képességek csaknem bármelyikének gyakorisága külön-

külön is megfelel a két utolsó csoportba került tényezők összesített 

előfordulásával is. 

 Az összes említések számából három, egymáshoz hasonlóan gyakori 

funkció, képesség megemlítése szükséges.  

 

119 

710 

152 

706 

455 

425 

901 

bal kar bal láb jobb kar jobb láb 
bal oldal jobb oldal törzs 
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45. ábra. A célcsoporttagok esetében hiányzó funkciók, képességek előfordulási 

gyakorisága (alkalom) 

 
Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 

A teherhordás (1.289 eset), a tartós járás (1.244 fő) és a folyamatos 

erőkifejtés (1.228 fő) tényezők hiánya egyenként is annyira meghatározó, hogy 

külön-külön is az esetek legalább 86,5%-ában jelentkeznek.  

A második leggyakoribb hiánycsoportba a lépcsőre lépés funkciója jelenik 

meg, az összesen 729 alkalommal történő előfordulása az adatszolgáltatók felét 

(51,4%) érinti.  

 A következő csoportba pedig azon szükséges funkciók és képességek 

jelennek meg, amelyek a célcsoporttagok közül minden negyedik-ötödik személy 

tekintetében hiányoznak. Ezek a faktorok: a felállás (26,8%), a fekvő 

helyzetben történő megfordulás (22,3%) és a karok emelése.  

  Végül pedig a néhány lépés megtételének és a felülésnek a hiánya kap 

említést, ezek a szükséges tényezők a célcsoporttagok 11-13%-nál nem adottak. 

 

  

1244 
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283 
381 

729 

1228 
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195 Felülés 

Néhány lépés 
megtétele 
Folyamatos 
erőkifejtés 
Lépcsőre fellépés 
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Fekvő helyzetben 
megfordulás 
Teherhordás 

Tartós járás 
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A KÖZÉPÜLETEK, KÖZTERÜLETEK AKADÁLYMENTESÍTETTSÉGE 

 

Jelen tanulmányban Nógrád megye városainak helyzetét említjük meg és a 

kapott általános képet foglaljuk össze. A hat városban nagyjából 82.000 ember 

él, és az adatbázisban szereplő tagság egyharmada (764 fő) is ezeken a nagyobb 

településeken lakik. Az általános kép kialakításához a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programok vizsgálata nyújtott segítséget, a terület bővebb kifejtését a projekt 

másik tanulmányában lesz majd indokolt megtenni. 

A megyei városok önkormányzati középületeinek és a közösségi közlekedés, a 

járdák és parkok akadálymentesítettségének vizsgálata alapján az alábbi 

összegzést fogalmazhatjuk meg. 

Az oktatási épületek a mozgáskorlátozottak számára nagyjából 

akadálymentesek, azonban mozgáskorlátozott mosdó az esetek több, mint a 

felében nincs.  

Az egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó középületek esetében 

kedvezőbb a helyzet, a lift és/vagy rámpa áll rendelkezésre, és elsősorban az 

alapellátásban vannak komolyabb problémák, ilyen például a 

mozgáskorlátozottak számára a mosdó, WC hiánya. 

A kulturális, művelődési funkciójú középületekben teljesen vegyes a 

kép, és több város esetében is problémás az önkormányzati, közigazgatási 

középületek akadálymentesítettsége.  

Emellett a szociális ellátásoknak otthont adó épületekben sem 

kedvező az általános helyzet, sok lenne a tennivaló a területen.  

A legrosszabb a státusz talán az igazságszolgáltatásnak, a 

rendőrségnek és az ügyészségnek helyt adó épületek esetében 

tapasztalható, ahol sokkal inkább jellemző az akadálymentesítettség hiánya, 

mint annak megléte.  

A közterületeken nem található mozgáskorlátozott mosdó. A 

tömegközlekedésben pedig a fizikai akadálymentesítés szintje magasabb az 

autóbusz pályaudvarok esetében, mint a vasútállomásoknál, ahol általában sem 

mozgáskorlátozott mosdót, sem rámpát nem lehet találni. 
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IIIIII..  AA  PPRROOJJEEKKTT  VVÉÉGGRREEHHAAJJTTÁÁSSÁÁTT  TTÁÁMMOOGGAATTÓÓ  

MMEEGGÁÁLLLLAAPPÍÍTTÁÁSSOOKK  ÉÉSS  AAJJÁÁNNLLÁÁSSOOKK  
 

A tanulmány végén, ebben a szakaszban összegezzük mindazt, amit 

következtetések, megállapítások, vagy javaslatok szintjén támogatásképpen 

megfogalmazhatunk az Eurokulcs-rendszer megyei bevezetésének és majdani 

országos elterjesztéséhez.  

Az alábbi javaslatok nem konkrétak, az indokolt beavatkozási területeket, 

témákat említik meg, melyek kidolgozása, feladatként történő végrehajtása a 

projekt megvalósításának lesz a feladata.  

Az egyes főtémák olyan kulcskérdéseket is indukálnak, amelyek 

átbeszélése, megválaszolása indokolt, ezekre megfelelő alkalmat biztosítanak 

majd a projekt egyéb elemei, így például a tematikus workshop-ok, vagy a 

konferenciák, stb. Emellett a majdani képzések eredményei is szofisztikálják 

majd az ajánlásokat, tartalmukat akkor majd bővíti és cizellálni lehet. 

 

JAVASLATOK 

 

Az alábbiakban olyan fontosabb ajánlásokat fogalmazunk meg, melyek főbb 

tartalmi elemeket érintenek. Ezek elemzése, modellezése, megbeszélése 

mindenképpen a projekt előrehaladását szolgálja. Részletesebb kidolgozása és 

tartalmas bővítése mindenképpen indokolt lesz a projekt másik tanulmányában.  

 

I. Terület. Az Eurokulcs felhasználásának jogosultsági köre. 

A terület esetében javasolt: 

az egyes fogyatékossági típusok, a tartós betegségben, súlyos belszervi 

fogyatékossággal élők elemzése és a halmozottan fogyatékos személyek 

vizsgálata. Indokolt figyelemmel kísérni emellett az egyes fogyatékossági 

típusokba tartózók számának alakulását és prognosztizálását is.  

II. Terület. Az Eurokulcs megrendelése 

 

Jelenleg csupán Nógrád megyei viszonylatban releváns a folyamat annyiban, 

hogy a zárak telepítése megyei helyszíneken valósul meg, a felmérés is itt 

történik, viszont a Kulcs megrendelése nem megyei határokhoz kötött, az 

nyitott, így bárhonnan történhet. 
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A terület esetében javasolt: 

a MESE lesz a Nemzeti Kapcsolattartó, vagy Koordinációs Pont, így a megyei 

megrendelési protokollnál erre is indokolt lesz majd figyelemmel lenni. 

 
III. Terület. A Kulcs vételárának megfinanszírozása 

Európai kitekintésben 20 Euro-s vételár az általánosan elfogadott. 

A terület esetében javasolt: 

a társadalmi szerepvállalás élénkítésének átgondolása, a multinacionális cégek 

bevonásának ösztönzése és a motiválás érdekében esetleg a különböző ösztöntő 

eszközök kidolgozása. 

 
IV. terület. A mobil-applikáció. 

A terület esetében javasolt: 

az adekvát hazai és nemzetközi alkalmazások megismerése és azokból történő 

építkezés átgondolása. Proaktív tervezéssel az applikációnak folyamatosan 

bővíthetőnek és frissíthetőnek indokolt majd lennie. 

 
V. Terület. A zárak telepítési helyszíneinek feltérképezése. 

A terület esetében javasolt: 

A településszintű tervezés és megvalósítás. Az elsődleges célcsoport 

folyamatokba történő bevonása.  

 
VI. Terület. Akadálymentesítettség. 

 
A terület esetében javasolt: 

A megyei városok önkormányzati tulajdonban lévő középületeinek bemutatása, 

illetve a tömegközlekedést érintő fizikai- és infokommunikációs 

akadálymentesítettség helyzetének minél részletesebb megismerése, az 

információk frissítése és karbantartása. Ehhez felhasználható lesz a mobil-

applikáció szolgáltatása is. 

Természetesen a fenti ajánlások nem véglegesek és koránt sem teljesek, de 

alkalmasak arra, hogy a megvalósítás során a főbb prioritásokat szem előtt 

tartsuk, a további tervezéshez és megvalósításhoz is egyféle „mankót” adjunk.  
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MMEELLLLÉÉKKLLEETT  
 

Az EUROKULCS-RENDSZER BEMUTATÁSA c. szakaszhoz illeszkedő 
internetes elérhetőségek 

http://bezbariery.webnode.sk/kde-je-instalovany-system-eurokluc/ 

http://cbf-da.de/de/angebote/shop/euro-wc-schluessel/ 

www.cbf-da.de 

http://www.eurokluc.sk  

http://www.eurokeycz.com  

http://www.eurokeycz.com/4_historie.html 

www.helo.cz 

http://www.nrzp.cz/projekty/euroklice.html 

http://www.jr-product.si/euro-kljuci-in-kljucavnice-69.html 

www.euroschluessel.de 

www.eurosleutel.nl 

http://www.lbv.li/Eurokey-ll.php 

www.proinfirmis.ch  

www.eurokey.ch 

https://www.schwerbehindertenausweis.de/nachteilsausgleiche/mobilitaet-und-

reisen/euroschluessel-fuer-behindertentoiletten 

www.oear.or.at/service/euro-key 

https://www.behindertenrat.at/barrierefreiheit/mobilitaet-und-verkehr/euro-key/ 

 

  

http://bezbariery.webnode.sk/kde-je-instalovany-system-eurokluc/
http://cbf-da.de/de/angebote/shop/euro-wc-schluessel/
http://www.cbf-da.de/
http://www.eurokluc.sk/
http://www.eurokeycz.com/
http://www.eurokeycz.com/4_historie.html
http://www.helo.cz/
http://www.nrzp.cz/projekty/euroklice.html
http://www.jr-product.si/euro-kljuci-in-kljucavnice-69.html
http://www.euroschluessel.de/
http://www.eurosleutel.nl/
http://www.lbv.li/Eurokey-ll.php
http://www.proinfirmis.ch/
http://www.eurokey.ch/
https://www.schwerbehindertenausweis.de/nachteilsausgleiche/mobilitaet-und-reisen/euroschluessel-fuer-behindertentoiletten
https://www.schwerbehindertenausweis.de/nachteilsausgleiche/mobilitaet-und-reisen/euroschluessel-fuer-behindertentoiletten
http://www.oear.or.at/service/euro-key
https://www.behindertenrat.at/barrierefreiheit/mobilitaet-und-verkehr/euro-key/
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A területhez kapcsolódó nemzetközi egyezmények 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Európai Unió Alapjogi Chartája 
 
Preambulum. Szellemi és erkölcsi öröksége tudatában az 

Unió az emberi méltóság, a szabadság, az egyenlőség és a 

szolidaritás oszthatatlan és egyetemes értékein alapul, a 

demokrácia és a jogállamiság elveire támaszkodik. 

Tevékenységei középpontjába az egyént állítja, létrehozva az 

uniós polgárság intézményét és megteremtve a 

szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 

térséget. 
Az Eu elismeri az alábbiakban kinyilvánított jogokat: 

méltóság;szabadságok; egyenlőség; szolidaritás… 26§. A 

fogyatékkal élő személyek beilleszkedése: 

 

 

Összegezték a különböző területi szintek céljait, majd 

összekapcsolták azokat az operatív programok tervezésével. 

Az elfogadás 2014. novemberében történt meg. A megye 

egészét a dokumentum az ipari termelési zónák közé sorolja.  
Kapcsolódások: az intelligens 

technológiákkal kapcsolatos 

megyei specializációk között indokolttá teszi az alábbi 

területek kiemelését: különleges anyagok, korszerű anyagok, 

modern anyagtechnológiák; nem gépipari fémfeldolgozás; 

korszerű csomagolástechnikai technológiák; vegyipar (pl. 

gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és 

kozmetikumok gyártása); logisztika. 

Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok  
Nemzetközi Egyezségokmány 

6. cikk. … elismerik a munkához való jogot. 

11. cikk. Az Egyezségokmányban részes államok elismerik 

mindenkinek a jogát önmaga és családja megfelelő 

életszínvonalára, ideértve a kellő táplálkozást, ruházkodást és 

lakást, valamint az életkörülmények állandó javulását. 

13. és 15. cikk. … mindenkinek joga van a művelődéshez … a 

kulturális életben való részvételre 

az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának megfelelően 

a polgári és politikai szabadságjogokat élvező, a félelemtől 

és a nélkülözéstől mentes szabad emberi lények eszménye 

csak úgy valósítható meg, ha olyan feltételeket hoznak 

létre, amelyek révén mindenki élvezheti polgári és 

politikai, valamint gazdasági, szociális és kulturális jogait 

 

 

Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya 

 

A hit tétele az alapvető emberi jogok, az emberi 

személyiség méltósága és értéke mellett és azon feltételek 
mellett, amelyek mellett az igazságosság iránti tisztelet 

fenntartható. Emellett a szociális haladás és a nagyobb 

szabadság mellett az életfeltételek javítása mint cél. 

 

 

 

Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok 

védelméről 
 

1. Cikk - Kötelezettség az emberi jogok tiszteletben 

tartására  

8.  - Magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog  

14. Cikk - Megkülönböztetés tilalma 

Kiegészítő Jegyzőkönyvek 

 

 

Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 

 

Az Egyezségokmány részes államai felismerték, hogy: 

Az Unió elismeri és tiszteletben tartja a fogyatékkal élő 

személyek jogát az önállóságuk, társadalmi és foglalkozási 

beilleszkedésük, valamint a közösség életében való 

részvételük biztosítását célzó intézkedésekre.. 
 

 

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló egyezmény (CRPD) 
 
Preambulum. „…megerősítve valamennyi emberi jog és 

alapvető szabadság egyetemességét, oszthatatlanságát, 

egymástól való kölcsönös függőségét és egymással való 

kölcsönös kapcsolatát, és annak szükségességét, hogy a 

fogyatékossággal élő személyek számára biztosítsák ezek 

teljes mértékű gyakorlását hátrányos megkülönböztetés 

nélkül” 

Általános alapelvek és általános kötelezettségek. 

 
Emberi Jogok Európai Egyezménye  
 

I  . Fejezet. Jogok és szabadságok. Első Kiegészítő 

Jegyzőkönyv az emberi jogok és alapvető szabadságok 

védelméről szóló Egyezményhez. Tizenkettedik Kiegészítő 

Jegyzőkönyv, 1. cikk. A megkülönböztetés általános tilalma. 

Gyermekek jogairól szóló egyezmény 
 
23. cikk. Az Egyezményben részes államok elismerik, hogy a 

szellemileg vagy testileg fogyatékos gyermeknek emberi 
méltóságát biztosító, önfenntartását előmozdító, a közösségi 

életben való tevékeny részvételét lehetővé tevő, teljes és tisztes 

életet kell élnie. 

 

 

 

 

 

 

 
Kapcsolódó nemzetközi egyezmények 

 

 

 

 

 
 

 

 

Forrás: internet -  saját szerkesztés 
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A kapcsolódó hazai jogi szabályozás 

 

 Alaptörvény  
 az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 

2003. évi CXXV. törvény 
 a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 

1998. évi XXVI. törvény (FOT.)  

 Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2025) szóló 15/2015. (IV. 
7.) OGY határozat  

 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi 
Program végrehajtásának 2015–2018. évekre vonatkozó Intézkedési 
Tervéről 

 a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 
14.) NEFMI rendelet  

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény  

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény  

 a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-
ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 

2006. évi XCVIII. törvény  
 a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő 

befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, 

javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet  
 a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 
 a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet  

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  
 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény  
 az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK)  

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

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról (Ebt.) 

 

  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300125.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300125.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800026.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800026.TV
http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=a15h0015.OGY
http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=a15h0015.OGY
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200007.NEM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200007.NEM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700154.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600098.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600098.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600098.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700014.EUM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700014.EUM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700014.EUM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100102.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100102.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300218.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300218.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV#lbj0id19e3
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700078.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700078.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100004.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100004.TV
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A célcsoporttagok által jelenleg betöltött munkakörök (fő;%) 

 

Betöltött munkakörök (alkalmazott; vállalkozó) 
Min. 
Fő 

Min. % 

Munkakör megnevezése:   
- Adminisztrátor 3 2,8 
- Anyakönyvvezető 1 0,9 
- Ápoló, gondozó  6 5,5 
- Betanított munkás, betanított munkakör 6 5,5 
- Boltvezető helyettes 1 0,9 
- Dajka 2 1,8 
- Eladó, értékesítő 6 5,5 
- Fejlesztő pedagógus 1 0,9 
- Fodrász 1 0,9 
- Forgácsoló 1 0,9 
- Földmérő 1 0,9 
- Szerelő (gáz-, villany-, víz-,) 3 2,8 
- Gépkezelő 1 0,9 
- Gépkocsivezető 1 0,9 
- Gondnok, karbantartó 3 2,8 
- Gyermekotthon vezető 1 0,9 
- Gyógypedagógus 1 0,9 
- Irodai dolgozó, hivatalsegéd 3 2,8 
- Konyhai kisegítő 1 0,9 
- Kőműves 1 0,9 
- Könyvelő 1 0,9 
- Közúti jármű ellenőr 1 0,9 
- Lakatos 2 1,8 
- Minőségellenőr 1 0,9 
- Művezető 1 0,9 
- Nővér (körzeti) 1 0,9 
- Orvos 1 0,9 
- Osztályvezető (Nyufig) 1 0,9 
- Őstermelő 1 0,9 
- Pénztáros 3 2,8 
- Portás 6 5,5 
- Postavezető 1 0,9 
- Raktáros 4 3,7 
- Segédmunkás 1 0,9 
- Varrónő; szabász 2 1,8 
- Személy-, és vagyonőr 3 2,8 
- Szobafestő 1 0,9 
- Szülésznő 1 0,9 
- Takarító 8 7,3 
- Tanár, tanító 6 5,5 
- Tanuló, egyetemi hallgató 5 4,6 
- Technikus 1 0,9 
- Újságíró 1 0,9 
- Ügyintéző, asszisztens 5 4,6 
- Üzletkötő 2 1,8 
- Vállalkozó 5 4,6 

összesen 109 100,0 

Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 
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A rokkanttá válás előtt betöltött munkakörök (fő) 

 

Betöltött 
munkakörök 

Min. 
Fő 

Ács-állványozó 10 

Adminisztrátor; 
asszisztens; 
ügyintéző;… 

26 

Ágazatvezető 1 

Agrármérnök, vezető 4 

Állatgondozó 11 

Anyagbeszerző 1 

Anyakönyvvezető 1 

Ápoló (fő-; segéd-, ) 21 

Árkalkulátor 1 

Asztalos 4 

Bádogos 1 

Bányász, vájár 5 

Bedolgozó 4 

Belső ellenőr 1 

Bérszámfejtő 1 

Betanított munkás 
(gyári munkás;…) 

190 

BM, BV alkalmazott 9 

Bolti eladó 35 

Borász 1 

Bőrdíszműves 1 

Cipőgyári munkás 3 

Cukrász 1 

Cserépkályhás 1 

Csomagoló 1 

Csomagológép gyártó 1 

Dajka, dada  14 

Darukezelő 2 

Dekoratőr 1 

Egészségügyi 
asszisztens 

1 

Élelmezésvezető 2 

Elszámoltató 1 

Energetikus 1 

Erdész, erdészeti 

dolgozó; fakitermelő 

8 

Esztergályos 4 

Fakitermelő 1 

Fejlesztő pedagógus 1 

Felvásárló 2 

Festő-mázoló  6 

Fodrász 4 

Fonónő 1 

Forgácsoló 1 

Fuvarozó 1 

Fűrészes 1 

Fűtő 2 

Gátőr 1 

Gazdasági ügyintéző 1 

Gépész 3 

Gépi munkás 1 

Gépíró 1 

Gépjármű oktató 1 

Gépkezelő 
(gépmester; stb) 

24 

Gépkocsivezető (busz, 
tehergépjármű is… 

37 

Gondnok, karbantartó 4 

Gondozó (szociális) 1 

Gyártmányfejlesztő 1 

Gyertyakészítő 2 

Gyógynövény 
feldolgozó 

1 

Gyógytornász 1 

Gyors és gépíró 1 

Hálózatellenőr 1 

Háziipari bedolgozó 1 

Házmester 1 

Háztartásbeli 17 

Hegesztő 1 

Hentes 1 

Hitel ügyintéző 1 

Hőszigetelő 1 

Hűtőházi dolgozó 3 

Igazgatási előadó 1 

Irodagép műszerész 1 

Irodai dolgozó, 
irodavezető 

4 

Iskola (felsőfokú 
végzettség) 

19 

Kárpitos 1 

Kazánfűtő 3 

Kereskedelmi 
igazgató, vezető  

10 

Kertész /kerti munkás 4 

Kirendeltség vezető 1 

Konduktor 1 

Konstrukciófelelős 1 

Konyhai dolgozó 
(kisegítő; konyhalány 

22 

Kovács 3 

Kőműves 21 

Középvezető 3 

Közúti járműellenőr 1 

Laboráns 1 

Lakatos 21 

Laptop tesztelő 1 

MÁV dolgozó; 
mozdonyvezető, stb. 

8 

Mechanikai műszerész 1 

MÉH telepvezető 1 

Mentőápoló 1 

Meós 1 

Mérlegkezelő 1 

Mérnök 3 

Mosónő 2 

Munkaügyi előadó 2 

Munkaügyi  o.vezető 1 

Művezető 1 

Műdékor hímző 1 

Műszaki ellenőr 1 

Műszaki rajzoló 2 

Műszaki vezető 1 

Műtős  2 

Művezető 7 

Napközi otthon vezető 1 

Nővér (körzeti; 
főnővér, stb.) 

3 

Nyomdai dolgozó 3 

Nyugdíjas 1 

Operátor 1 

Orvos 2 

Óvónő 5 

Pék cukrász 1 

Pénzügy, adóügy 
(általában középfok) 

18 

Portás 3 

Postás, postai 
alkalmazott 

21 

Raktáros 14 

Rendőr 4 

Segédmunkás  50 

Statisztikus 1 

Szakoktató 1 

Szállításvezető 2 

Számítástechnikai 
operátor 

1 

Őr (személy-, 
vagyon-; bizt.i őr,…) 

2 

Szerelő (víz-, gáz-, 
villany-, autó-, stb.) 

27 

Szerszámkészítő 1 

Szer víz technikus 1 

Szivattyúkezelő, 
díjbeszedő 

1 

Szülésznő 1 

Takarítónő 49 

Tanuló 1 

Targoncavezető 2 

Technikai dolgozó, 
technikus 

4 

Telefonközpontos 1 

Tisztviselő 1 

Titkárnő 1 

Titkárságvezető 1 

TSZ dolgozó; mg.i 
dolgozó (traktoros is)  

52 

Tűzoltó 2 

Tűzvédelmi 
munkatárs 

1 

Ügyvéd; jegyző 3 

Üvegező 1 

Üzletkötő 4 

Vadőr 2 

Vállalkozó 15 

Varrónő, ruhakészítő; 
szabó, stb.  

42 

Védőnő 2 

Vegytisztító 1 

Vendéglátós (pincér, 
kocsmáros, stb) 

24 

Egyéb vezető  16 

Vízóra leolvasó 1 

összesen 1.044 

Forrás: adatbázis alapján – saját szerkesztés 


