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1. Az európai integráció létrejötte 1.

• A II. vh. után Eu. nyugati felében hamar felismerték, hogy a békés 
egymás mellett élés és a gazd. prosperitás biztosítéka -> közös 
gazdasági érdekekre épített, szupranacionális alapon működő 
intézményrendszer 1950. május 9.Robert Schuman bemutatta tervét -
> Európai Unió alapköve - >  Montanunió (50 év – 2002.)
Fő célkitűzés a német szén és a francia vasérc közös piacának 
megteremtése 
Alapító országok: Franciao. NSZK,Belgium, Olaszo, Hollandia, 
Luxemburg

• További szervezetek: - > cél: belső integráció erősítése 
• 1952. Az európai Védelmi közösség és bukása
• 1957. Európai Gazdasági Közösség és Európai Atomenergia közösség 

Első bővítések
– 1973. Dánia, Írország, Egyesült Királyság
– 1981. Görögország
– 1986. Spanyolország, Portugália

• 1986. Egységes Európai okmány belső határok nélküli térség – áruk, 
személyek, szolgáltatások és a tőke szabad mozgása



1.Az európai integráció létrejötte 2.

1992. Maastrichti Szerződés
Közös (egységes) piacon túl már a gazdaságpolitikai integrációja 

is megvalósult -> végcélja  a közös valuta (monetáris unió) 
1999. 01. 01.-től -> folyamatosan eurozóna jön létre

1995. Bővítés
- Ausztria, Finnország, Svédország
1997. Amszterdami szerződés
- foglalkoztatáspolitikai harmonizáció – folyamatos 
2000. márciusában Lisszaboni csúcstalálkozó 

központi célkitűzés: az Eu,. A világ legversenyképesebb, 
legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává tegyék -> fenntartható  
fejlődés + szociális kohézió + munkahelyteremtés +2010-re teljes 
esélyegyenlőséget biztosítani a foglalkoztatás terén a 
fogyatékosok számára + a fogyatékos emberek munkanélküliségi rátája 
legyen egyenlő a nem fogyatékosokéval



1. Az európai integráció létrejötte 3.

2001. Nizzai szerződés bővítési stratégiák Mo. vonatkozásában 
is. Csatlakozni szándékozó országok 2002. Végéig felkészülés, 
2004. 05. 01 csatlakozás, 2004-es Eu. Parlamenti választásokon 
való részvétel. 

2004. Keleti bővítés csatlakozó országok: 
Ciprus, Cseho, Észto, Lengyelo. Letto. 
Litvánia, Mo. Málta, Szlovákia, Szlovénia
2007-ben csatlakozott:
Románia és Bulgária
2014-ben csatlakozott: 
Albánia 
Tagországok száma 28-re emelkedett
Brexit- Anglia – 2016. június 24. népszavazás kilépésről 





2.Nemzetközi jogi szabályozás áttekintése 1.

• A jogalkotás hosszú fejlődésen ment keresztül ahhoz, 
hogy a XX. században az emberi jogok, és alapvető 
szabadságjogok néven  vált a társadalom működésének  
egyik szabályozási tényezőjévé. 

• 1961. okt. 8. Torinó : Eu-i szociális Karta,  Mo-on
1999. évi C törvény 

• 2006. dec. 13. New York : a fogyatékossággal élő 
személyek szóló egyezmény, Mo-on 2007. évi XCII. 
törvény

• 1983. jún. 20. Genf: Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
(ILO)  szakmai rehabilitációról és a foglalkoztatásról 
szóló 159. számú egyezmény, Mo-on 1985. évi 9. 
törvényerejű rendelet.



2. Nemzetközi jogi szabályozás áttekintése 2.

• 1991. Ottawai nyilatkozat – 1997. Djakartai Nyilatkozta 
egészség fogalmának sokoldalú megközelítése  „ Az 
egészség olyan állapot, melyet az anatómiai integritás, a 
teljesítményre való képesség, a személyes értékek, a családi, 
munka – és közösségi szerep, a fizikai, biológiai és 
társadalmi stresszel való megküzdés képessége, a jóllét 
érzése, a betegség és a korai halál rizikóitól való mentesség 
jellemez.”

• A veleszületett rendellenességek, betegségek, sérülések, 
következményeik, egészségi állapotváltozás  → egészségügyi, 
ezen belül a gyógyító-ellátó rendszerrel azonosítják. Az eü. 
ellátórendszer  11-15 %-ban felelős, a fennmaradó 85-89 
% egészségkárosodások megelőzése, korszerű 
rehabilitáció és a társadalmi reintegráció a felelős. 



3.Új Eu stratégia fő célkitűzései 2020-ra

• Növelni kell a 20-64 éves korosztály foglalkoztatási ráta  növelése legalább 
75 %-ra

• A K+F beruházásokat a GDP 3%-ra kell emelni. (K+F = tudományos kutatás, 
kísérleti fejlesztés, amelynek célja az ismeretanyag bővítése)

• A széndioxid kibocsátást és az energia felhasználást 20%-ra kell 
csökkenteni, a megújuló energiák arányát 20 %-ra kell növelni (20-20-20-as 
célkitűzés : 20% megújuló energia felhasználás-növekedés, 20% üvegházhatású gáz 
kibocsátás-csökkentés, 20% energiafelhasználás csökkentés 2020-ra).

• 10% alá kell csökkenteni azok arányát, akik nem fejezik be az iskolát, és 
40%-ra kell emelni a diplomások arányát.

• 25%-ra kell csökkenteni azok számát, akik a szegénységi küszöb alatt élnek 
(ez ma 20 millió embert érintene)



4.fogyatékosság kezelésének nemzetközi irányai

antidiszkriminációs politika     foglalkoztatáspolitika

„Új világ” Európa
orvosi modelltől az emberi jogi modell-ig

• 1. Minősítési rendszer

• 2. Ellátási kategóriák:

• rehabilitálhatóság, szakmai munkaképesség-változás

• 3. Ellátórendszerek:

• többelemű, több teherviselő, rehabilitáció



A rokkantság szabályozásának néhány vonatkozása 
a különböző országokban



Hollandia

A minősítés résztvevői
• Eset menedzser
• tb. orvos-szakértői
• klinikus szakértő
• munkaügyi szakértő

A vizsgálat időtartama
Új vizsgálat: tb. Orvosszakértő 3 - 31/2 óra

munkaügyi szakértő 4 óra

Soros vizsgálat: tb. Orvosszakértő 11/2 - 2 óra



Franciaország

A védett foglalkoztatás rendszere 
• 1975 előtt a védett foglalkoztatás státusza meghatározatlan, a finanszírozása pedig bizonytalan volt. A 

védett foglalkoztatásban a fogyatékosok nem kaptak munkabért. A szülők fizettek fogyatékos felnőtt 
gyermekeik felügyeletéért

• 1975 és 2005 közötti időszakban kidolgozták a vonatkozó szabályozást, a strukturált megvalósítást, a 
technikák fejlesztését. Csökkentett bérezés, és külön pótlék. Alvállalkozásba adás, a mezőgazdasági és 
kertészeti munka és a kisipari termelés. A védett foglalkoztatásba helyezésére vonatkozó döntéseket egy 
speciális bizottság hozta meg. 

• 2005 óta új szabályozások és elvárások vannak. Törvény bevezette a kompenzációhoz való jogot egy új 
kompenzációs segélyt. Cél biztosítani a hozzáférést és a részvételt. A törvény mögött meghúzódó 
értékek középpontjában a fogyatékkal élők óhajainak és céljainak a tiszteletben tartása áll. A fogyatékos 
munkavállalók keretszámainak elvén alapuló új törvény megerősíti és kiterjeszti a kvóták működését, és 
hatékonyabb szankciókat vezet be ezek megsértése esetére. A törvény hangsúlyt a fogyatékkal élők 
támogatott foglalkoztatásáról áthelyezze az elsődleges munkaerőpiaci foglalkoztatás tényleges 
támogatására.

• Kategóriák: 
A). Szakmai munkaképesség-változás. Rehabilitáció esetén két éven belül munkaképes lehet.
B). Tartós, közepes mértékű munkaképesség-változás.

A foglalkozási rehabilitáció lehetőségei korlátozottak.
C). Súlyos, végleges munkaképesség-változás, mely a munkahely lényeges átalakítását igényli.



Belgium 

• Felelős:  Család- és fogyatékos-ügyi államtitkár 

• A Fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosításáról szóló közlemény és Európai 
Akcióterv (Communiqué and European Action Plan for Achieving Equal Opportunities for
Disabled People) szerint a következő területeket hangsúlyozza:  
– élethosszig tartó tanulás, 
– információs társadalom,
– épített környezet, 
– civil társadalom, 
– a fogyatékosság szociális modellje, 
– jogi és műszaki akadálymentesítés, 
– elérhető tömegközlekedés, 
– ésszerű módosítások és kiigazítások, 
– pénzügyi juttatások. 
Szemléletvéltás: amely az egészségügyi szolgáltatásokat igénybevevőket már nem 
“betegként/betegnek”, hanem ügyfélként/klinesnek vagy állampolgárként/nak kezelik/nevezik.



Anglia - Egyesült Királyság

• A brit munkaerőpiaci integrációs modell: Fogyatékosügyi és Rehabilitációs Királyi Társaság 
(RADAR) - a munkaerőpiaci integráció brit modelljének alapelvei: 

• Jogok tekintetében:
– a fogyatékosság nem azonos a munkaképtelenséggel; 
– megfelelő embert a megfelelő munkakörbe; 
– a korlátok legyőzése; 
– alkalmazkodás; 
– bevonás. 

• Egy fogyatékosokkal foglalkozó szervezet szempontjából fontos tény, hogy a munka kerül a 
középpontba, hiszen ezzel együtt jár a szociális befogadás, a javuló egészségi állapot, a 
csökkenő szegénység és a növekvő bizalom.

• komoly szerep jut a civil szervezeteknek: 
– képviselik a különféle véleményeket a kormány felé egy adott intézkedéssel kapcsolatban, 
– befolyásos szerepet kell játszaniuk az intézkedések kialakításában is, 
– számon kérik rajta a korábbi kötelezettségvállalásokat. 

• szolgáltatóként is igen sokat tehetnek

53,01 millió lakosból - 7 millió fő a munkavállalási korú fogyatékos személyek száma  



Ausztria

• REHABILITÁCIÓS KÖZPONTOK SZOLGÁLTATÁSAI 
• Fontos szerepet játszanak a fogyatékkal élők segítésében, különösen azokéban, akik életük egy 

későbbi szakaszában váltak fogyatékossá.
• Négy megelőzési szint:

– elsődleges megelőzés a munkavédelemmel és a foglalkozási betegségek megelőzésével foglalkozik.
– másodlagos megelőzés az egészség vagy egy funkció megromlását követően kezdődik, de a célja az aktuális 

munkahely elvesztésének és az ebből adódó munkanélküliségnek a megelőzése. 
– harmadlagos megelőzés a jelentősebb károsodás és a tartós munkanélküliség hatásainak kezelésére 
– negyedik szintje pedig a társadalomba, a munkába stb. való újbóli beilleszkedés

• Fő kérdés az, hogy miként lehet a lehető legkorábbi stádiumban bevonni az ügyfeleket.
• az “állás közeli” képzési módszer, mint a technika arra irányul, hogy átképezzék az ügyfelet egy 

konkrét munkakör követelményeinek megfelelően, a munkáltatóval együttműködve. 
• Működik olyan munkaprogramjuk, amelyben fogyatékos ügyfeleket “lízingel” munkáltatóknak 

középtávra, igazi munkatapasztalatot biztosítva számukra egy elsődleges munkaerőpiaci
környezetben.

• Figyelmet fordítanak a korai intervenció jelentőségére, hogy az esetkezelés nem elegendő minden 
igény kielégítésére, valamint arra, hogy a rehabilitáció önmagában, a többi szolgáltatás bevonása 
nélkül nem lehet hatékony.



Németország

• A pozitív szemléletű képességfelmérés és bevált gyakorlatok  a nürnbergi 
Foglalkoztatási Rehabilitációs Központ (Berufsforderungswerk Nürnberg GmbH) modellje

• 28 szakterületen kínálnak szakképzést úgy, hogy a képző programot az egyén igényeihez 
igazítják. 

• Németországban használatos az életciklus-modell.  
– Lényege, hogy jó foglalkozás-egészségügyi ellátással és megelőzéssel kezdődik, majd kategorizálják a 

munkanélküliséggel veszélyeztetett ügyfelet a fogyatékosságnak vagy egészségkárosodásnak 
megfelelően, elemzik a munkahelyet, felmérik a rehabilitációs igényeket, eseti alapon felkészítik az 
ügyfelet egy bizonyos munkakör betöltésére, az álláskeresésre és a munkába való beilleszkedésre. 

– Ezen belül egy sor program segíti az álláskeresést, beleértve az álláskeresési ismeretek és technikák 
oktatását is, és vannak olyan tanfolyamok, amelyeknek az a célja, hogy újra felépítsék és fenntartsák az 
álláskeresési hajlandóságot. 

• A német rendszerben a rehabilitáció az utolsó megelőző lépés azelőtt, hogy az ügyfél 
visszavonulna a munkaerőpiacról és rokkantnyugdíjat kapna. 



ÍRORSZÁG

Az Ír Nemzeti Fogyatékosügyi Hatóság (NDS)
Munkáltatók támogatása fogyatékkal élő személyek alkalmazásának ösztönzése céljából.

Fogyatékkal élők foglalkoztatásának ellen hatnak: 
 magas közlekedési költségek, 
 a munkahelyek megközelíthetetlensége
 a munkáltatók hozzáállása 

 (a vállalatok közel 90%-a egyáltalán nem alkalmaz fogyatékkal élő személyt) 
 (a munkáltatók 5%-a tett valamit azért, hogy fogadni tudjon fogyatékos munkavállalót is)

2000-től
 Állami foglalkoztatási szolgálat: munkaköri képzési ellátások 
 Egészségügyi Szolgálat biztosítja a védett foglalkoztatást
 Fogyatékosügyi Törvény, amely megteremti a fogyatékossággal kapcsolatos közgondolkodás pozitív 

változásához szükséges közeget. 
 Az Országos Fogyatékosügyi Stratégia kifejti, hogyan történik a fogyatékkal élők igényeinek 

kielégítése a stratégia szintjén, a minisztériumok és az állami szolgálatok együttműködésére 
alapozva.



Észtország

• Az észt politika egy gondoskodás-központú szemléletből alakult ki, majd a fogyatékosság 
rehabilitációs kezelésére irányuló kísérletek következtek, most pedig szemléletváltás, hogy hatékony 
segítséget adjanak az álláskeresés és az állások megtartása terén. 

• Hiányzik a védett és támogatott foglalkoztatás, ami nélkül nem lehet teljes az alkalmazott 
intézkedések palettája.

• Észtországban nagyon magas a gazdaságilag inaktívak aránya a fogyatékkal élők körében.
• A rehabilitációra kapcsán a foglalkoztatási és a szociális szolgálatok együtt dolgoznak.
• Cél a független életvitel és munkaviszony biztosítása,  a szükséges változtatások biztosításával. 
• A jelenlegi felfogás szerint ugyanakkor a rehabilitációt túlságosan későn kínálják fel ahhoz, hogy 

valóban hatékony legyen. Mindazonáltal a rehabilitációs szolgálat része az értékelés, a tervezés és a 
megfelelő szolgáltatások biztosítása egy multidiszciplináris csapatokból álló országos hálózat 
közvetítésével

• Stratégia a rokkantsegélyen élők nagy számának kezelésére, hogy több aktív szolgáltatást kínálnak 
fel, amelyek segítenek az érintetteknek abban, hogy állást találjanak maguknak. Ez igen éles 
ellentétben áll azzal, amikor megnehezítik a fogyatékkal élőknek azt, hogy megszerezzék a segélyre 
való jogosultságot.



5. Az Eu. gazdaságpolitikájának és a 
foglalkoztatáspolitikának összehangolása

Cél :
• Fenntartható, kiegyensúlyozott gazdasági fejlődés
• Szociális védelem és a foglalkoztatottság magas szintje
• Uniós versenyképesség növelése

Módszer:
Átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások - > milyen lépéseket kell tennie a 

tagállamoknak - > végrehajtás és megvalósítás a tagállamok feladata- > 
Eu Tanács ellenőrzi a teljesítést -> értékelést készít. 

Nem teljesített országoknak  -> ajánlást készít -> figyelmeztetést / több 
oldalú felügyeleti eljárás alá vonják.



6.Magyarország az európai unióban

• 1988. 08. 0.8 – diplomáciai kapcsolat felvétele Mo. demokratikus 
átalakulását követően az európai integrációnak kell követnie.  -
kérelem az EK, és a EU.-hoz. 

• 1990. decemberében megkezdődtek a tárgyalások és egy év múlva 
aláírták az Európai Megállapodást, 1994. évi I tv- kihirdette az EU 
Megállapodást – csatlakozás jogi alapját és keretét képezte.

• 1994. 04.01-én a kormány benyújtotta a teljes jogú tagság iránti 
kérelmét az EU Tanácsához -> Eu Bizottságot felkérte, hogy készítsen 
országértékelést. 1996-ban egy 150 oldalas kérdőív – amely 23 
témakörben kért adatokat, helyzetjelentést a magyar társadaalomról, 
a gazdaság állapotáról, a jogi környezetről, és az intézményi háttérről. 
Mo. 4000 oldalas angol nyelvű válasz. – Eu.Biz. elfogadta

• Csatlakozási tárgyalások két szakaszban. Fő tárgyaló a külügyminiszter 
és a brüsszeli nagykövet. 1998- 2003. 04.16-ig Csatlakozási szerződés 
aláírása, és a hatályba lépése 2004. 05. 01. Mo teljes jogú tag. 



Magyarország – soros elnökség 2011. I félév: 4 prioritás: az emberi tényezők középpontba állítása
Növekedés és foglalkoztatás az Eu-ban (szociális modell megerősödése)
Erősebb Európa
Polgárbarát unió
Bővítés, szomszédbarát politika
2010.II. félév Belgium
2011.II. félév Lengyelország



Felhasznált irodalom
• Országgyűlés albizottságának 2011. június 2-i üléséről készült jkv-e

Elérhető:http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/ISB/A384/11
06021.pdf

• ELTE BGGYPTK : Fogyatékosság-politikai szakismeretek (2009) szöveggyűjtemény
• Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia Budapest, Congress Park Hotel 

Flamenco (2006. január 30-31)
• SOFT-Tulip alapítvány Munkalehetőséget mindenkinek, nemzetközi konferencia a 

fogyatékossággal élők nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatásának elődsegítése 
érdekében (Debrecen, 2012. február 16-18)

• Európa 2020: az Európai Unió növekedési és foglalkoztatási stratégiája eléréhető: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=URISERV%3Aem0028



„Csak a munka fejti ki, csak az tartja fel a testnek 
és léleknek erejét; csak munka tesz hasznossá 

magunk és polgártársainkra nézve.”

Deák Ferenc

Köszönöm a figyelmüket!


