
 

 

  

„ESÉLY(EGYENLŐSÉG)- RÉSZVÉTEL-
LEHETŐSÉG.                  

Fogyatékossággal élő személyek 
munkaerő-piaci (re)integrációjának 
aktuális kérdései a felnőttképzés 

területén” 
 

 

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ 

 

Készítette: Hangya Dóra PhD hallgató 
ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola 
ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és 

Tudásmenedzsment Intézet 
2016 



1 

 

„Az esélyegyenlőség nem azt jelenti, hogy mindenki egyforma cipőben fut, hanem hogy 
ki-ki olyan cipőt kap, ami az ő lábára való.” 

(Jelenits István) 
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1. A TÉMA AKTUALITÁSA, A KUTATÁS CÉLJA, HIPOTÉZISEI, A KUTATÁS SORÁN 
ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

 

1.1. A TÉMA AKTUALITÁSA 

 

A 2011. évi magyarországi népszámlálási adatok szerint a fogyatékossággal élő személyek 20,16 %-a 
az általános iskola 8. évfolyamánál alacsonyabb végzettséggel sem, 36,18%-a általános iskola befejezett 
8. évfolyamával rendelkezik. Érettségivel a fogyatékossággal élő személyek 22,46 %-a, középfokú iskolai 
végzettséggel, szakmai oklevéllel 16,99 %-a, mely meglehetősen alacsony arány (1. ábra). A diplomások 
aránya csupán 11, 41 %. (KSH, 2013) Ezek mögött az adatok mögött okként feltételezhető a 
fogyatékossággal élő személyek oktatáshoz való hozzáférésének alacsonyabb szintje.  A 2011. évi 
népszámlálás során a bevallottan fogyatékossággal élők közül 110.541 fő jelölte meg, hogy 
fogyatékossága akadályozza a tanulásban és a munkavállalásban egyaránt.   
 

1. ábra: A fogyatékossággal élő emberek iskolai végzettség szerinti megoszlása (fő) 
 

 

 

 

 

 

 

 
Forrás: KSH, 2013 adatai alapján saját szerkesztés 

 

Az 1. táblázat a 2011. évi adatok alapján mutatja fogyatékossággal élő és tartósan beteg személyek 
legmagasabb befejezett iskola végzettség szerinti megoszlását. A táblázat tartalmazza a fogyatékosság 
típusai szerinti felosztást is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92073

165191

74780
86439

38155

0
20000
40000
60000
80000

100000
120000
140000
160000
180000

Általános iskola 8.
évfolyamnál
alacsonyabb

Általános iskola 8.
évfolyam

Középfokú iskola
szakmai oklevéllel

Érettségi Egyetem, főiskola



4 

 

1. táblázat: A fogyatékossággal élő emberek és a tartósan betegek legmagasabb befejezett 
iskolai végzettség szerinti megoszlása 
 

Forrás: KSH, 2013 
 

A 2015-2025 közötti időszakra vonatkozó Országos Fogyatékosságügyi Program kiemeli a 
fogyatékossággal élő személyek népszámlálási adataira hivatkozva, hogy a legmagasabb iskolai 
végzettségre vonatkozó adatok jóval elmaradnak a társadalom egészére vonatkozó mutatóktól. A 

PROGRAM1 szerint: „A fogyatékos személyek útja a számukra megélhetést biztosító végzettség 
megszerzéséig állapotukból fakadóan többnyire lényegesen szövevényesebb, mint ép társaiké. Ezért 
fontos, hogy a fenti célokat támogató szakpolitikák a korai intervenció, nevelés, oktatás, képzés és egész 
életen át tartó tanulás egyes szakaszait összefüggő folyamatként, komplexen kezeljék, és ennek 
megfelelően, összehangoltan tervezzék a szükséges fejlesztéseket. Az iskolai szocializáció meghatározó 
tényező a továbbtanulás, a későbbi munkahelyszerzés és munkavégzés, az önálló életpálya alakítása, 
és így végső soron a társadalmi integráció tekintetében is.”   
A fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű személyek alacsonyabb iskolai végzettsége 
egyértelműen kihat a munkaerő-piaci lehetőségekre és ennek következtében a megváltozott 
munkaképességű emberek nemzetközi összehasonlításában alacsonyabb foglalkoztatási rátájára. Az 
iskolarendszeren kívüli felnőttképzés2 szerepe ezért – mind a képzés, mind az át- és továbbképzés 
szempontjából – rendkívül meghatározó lehet.  

                                                           
1 A Program beavatkozási területei és tematikus céljai között megtalálható a szakképzés, felnőttképzés (3.3) 
2 Iskolarendszeren kívüli képzés alatt a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről értelmében olyan képzést értünk, 
amelynek résztvevői nem állnak a képző intézménnyel – a nemzeti köznevelésről szóló törvényben vagy a nemzeti 
felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott – tanulói vagy hallgatói jogviszonyban.  
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Mozgássérült 232 206 36 300 86 501 40 234 48 182 20 989 

Gyengénlátó, aliglátó 73 430 13 532 28 283 10 671 14 691 6 253 

Vak 9 054 2 167 3 397 1 172 1 580 738 

Nagyothalló 63 014 12 994 23 404 7 860 12 176 6 580 

Siket 8 571 1 972 2 755 2 468 1 020 356 

Súlyos belszervi fogyatékos 46 648 6 853 16 434 9 572 9 808 3 981 

Mentálisan sérült (pszichés 
sérült) 46 265 9 425 16 839 8 664 8 482 2 855 

Értelmi fogyatékos 42 779 25 642 13 712 2 473 693 259 

Beszédhibás 14 528 5 057 4 429 2 328 1 843 871 

Beszédfogyatékos 10 913 5 557 2 861 1 224 877 394 

Autista 5 120 3 492 1 039 269 244 76 

Siketvak (látás- és 
hallássérült) 3 262 772 1 247 521 522 200 

Egyéb 2 277 375 532 354 656 360 

Ismeretlen 3 180 602 1 055 603 637 283 

Összesen 561 247 124 740 202 488 88 413 
101 
411 

44 195 

Fogyatékossággal élők 456 638 92 073 165 191 74 780 86 439 38 155 
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Az Európa 2020 Stratégia az intelligens, a fenntartható és az inkluzív növekedést jelöli meg elérendő 
célként a tagországok számára. Előirányozza, hogy az Unióban 2020-ra 75%-ra emelkedjen a 20-64 éves 
népesség foglalkoztatási rátája (EURÓPAI BIZOTTSÁG, 2010). Az európai tagállamok körében az intelligens, 
a fenntartható és az inkluzív növekedés megvalósításának kulcseleme az élethosszig tartó tanulás 
megvalósulása: az oktatás és képzés világának kiszélesítése, hatékonyságának növelése, közeledés a 
tanuló társadalom eszményének megvalósulásához. Az Európai Fogyatékossági Stratégia 2010-2020 
keretet biztosít a fogyatékossággal élő személyek helyzetének megoldására irányuló európai szintű 
fellépésnek és nemzeti szintű intézkedéseknek egyaránt. A stratégia szerint a fogyatékossággal élő 
személyek teljes körű gazdasági és társadalmi részvétele alapvetően fontos az Európa 2020 stratégia 
céljainak teljesüléséhez. Hangsúlyozza, hogy az Európa 2020 Stratégia azon célja, hogy 2020-ra 75%-
ra emelkedjen a 20-64 éves népesség foglalkoztatási rátája a fogyatékossággal élő emberek bevonása 
nélkül nem teljesíthető. Ehhez szükség van az inkluzív oktatás és a személyre szabott tanulás 
támogatásának megteremtésére, a speciális szükségletek felismerésére és azokra a megfelelő 
módszertannal való reagálásra.  
Az oktatás és képzés fellépési területtel kapcsolatosan az uniós fellépés a nemzeti erőfeszítéseket az 
Oktatás és képzés 2020, az európai oktatási és képzési együttműködés stratégiájának keretében 
támogatja annak érdekében, hogy lebontsák a fogyatékossággal élő személyek egész életen át tartó 
tanulási rendszerekhez való hozzáférését megnehezítő akadályokat. A stratégia kiemeli az inkluzív 
oktatás és a személyre szabott tanulás támogatását, a speciális szükségletek felismerését és a képzők 
képzésének fontosságát. Fontos kiemelnünk továbbá a Fogyatékossággal Élők Jogairól szóló ENSZ 
Egyezményt is, mely esetében a magyar kormány elsők között fejezte ki azt a szándékát, hogy magára 
nézve kötelezőnek ismeri el az Egyezményben foglaltakat. Az Egyezmény 24. cikke szerint „a részes 
államok biztosítják, hogy a fogyatékossággal élő személyek hátrányos megkülönböztetés nélkül és 
másokkal azonos alapon férnek hozzá az általános felsőfokú oktatáshoz, a szakképzéshez, 
felnőttoktatáshoz és élethosszig tartó tanuláshoz. E célból biztosítják az ésszerű alkalmazkodást a 
fogyatékossággal élő személyek számára.”. A kutatáshoz szorosan kapcsolódik az Egyezmény 27. cikke, 
mely a munkavállalásról és a foglalkoztatásról rendelkezik. Kiemeli, hogy „a részes államok védik és 
segítik a munkához való jog érvényesülését - ideértve azokat is, akik a munkavégzés ideje alatt váltak 
fogyatékossá -, azáltal, hogy megteszik a szükséges lépéseket, akár törvényalkotás útján is, annak 
érdekében, hogy többek között: biztosítsák a fogyatékossággal élő személyek számára, hogy hatékonyan 
hozzáférjenek az általános szakmai és pályaválasztási tanácsadói programokhoz, a közvetítői 
szolgáltatásokhoz, valamint a szakképzéshez és továbbképzésekhez” (United Nations, 2006) 
  
A Széll Kálmán Terv alapján, az EU 2020 Stratégia kiemelt céljaihoz kapcsolódóan Magyarország 2020-
ig a 20-64 éves korosztályra vonatkozóan a kiemelt intézkedések között szerepel a megváltozott 
munkaképességű emberek foglalkoztatásának elősegítése. A munkaerő-kínálat bővítésének prioritásai 
között szerepel a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaerő-piacra való belépésének vagy 
visszatérésének a támogatása. Ennek érdekében 2012. január elsejétől, a rokkantsági és a rehabilitációs 
ellátás bevezetésével jelentősen átalakult a megváltozott munkaképességű emberek támogatási 
rendszere Magyarországon. A megváltozott munkaképességű személyeket érintő támogatási rendszer 
megváltoztatására irányuló kormányzati intézkedések azt mutatják, hogy a foglalkoztatási célkitűzések 
között kiemelten fontos szerepe van a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának 
elősegítésének és munkaerő-piacra történő (re)integrálásuknak. Az NRSZH (Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal) szerint azért volt szükség a megváltozott munkaképesség minősítésének átalakítására, 
mert a rendszerváltást követően Magyarországon a szociális és foglalkoztatási problémák jelentős 
hányadára a válasz a korhatár előtti és a rokkantnyugdíjazás volt. Ebből következett az, hogy a társadalmi 
gondok rossz kezelésének következményeként egy, a biztosítási elveket és szociális szempontokat 
teljesen összekeverő ellátási rendszer jött létre. A régi struktúrában a megváltozott munkaképességű 
személyek életük végéig társadalmi passzivitásba szorultak. A komplex minősítési eljárásban a 
megmaradt egészségi állapot, valamint a hasznosítható képességek feltárása és fejleszthetősége váltotta 
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az addig csupán a munkaképesség csökkenését felmérő vizsgálati módszereket. A komplex minősítés 
célja a megmaradt egészségi állapot hasznosítása: a rehabilitáció előkészítése annak érdekében, hogy 
a minősített személy sikeresen visszatérhessenek a nyílt, vagy védett munkaerőpiacra (NRSZH, 2014).  

A hátrányos helyzetű munkavállalók iránti kereslet mutat pozitív tendenciákat, azonban a b izonyos 
képességeikben akadályozott személyek felkészültsége, szakmai tudása, valamint a munkáltatók által 
keresett képességek és kompetenciák között nincs meg a megfelelő harmónia (GERE-SZELLŐ, 2007; 
HANGYA, 2013). A megváltozott rendszer kapcsán kiemelt partnerekként kell kezelnünk a felnőttképzési 
intézményeket, hiszen az új szakmai ismeretek elsajátításában, a meglévők frissítésében, az át- és 
továbbképzésben, a készségek és kompetenciák fejlesztésében hangsúlyos feladat hárul rájuk. A 
megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek munkaerő-piaci pozícióját a 
kvalifikáció, a gyakorlat és a kulcsképességek is meghatározzák és ezek alacsony szintje, illetőleg ezek 
hiánya még tovább halmozza a hátrányait. A fogyatékossággal élők és a megváltozott munkaképességű 
személyek foglalkoztathatóságuk javítása elsősorban képzésbe történő bevonásukkal érhető el, ehhez 
azonban speciális tudású szakemberek, másrészt esetenként speciális személyi, tárgyi és módszertani 
feltételek lehetnek szükségesek. (HANGYA, 2013)  

Magyarország egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának Keretstratégiája a 2014-2020 közötti 
időszakra3 a specifikus célok és beavatkozási területek között említi a munkaerő-piaci szempontból 
hátrányos helyzetű, beleértve a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztathatóságának 
javítását, illetve munkaerő-piaci integrációjuknak elősegítését az oktatás, képzés, tanulás által. A 
Keretstratégia szerint: „A munka világából tartósan kiszorult hátrányos helyzetű emberek számára ahhoz, 
hogy eséllyel tudjanak megjelenni a munka világában, többirányú összehangolt beavatkozásra van 
szükség: az elhelyezkedés ösztönzése mellett egyénre szabott segítségnyújtásra, tanácsadásra, a 
kulturális és társadalmi tőke növelésére, önsegítő képességének erősítésére, mentorálásra, 
munkatapasztalat szerzésre és ezen idő alatt megélhetési támogatásra, egyfajta „inkubációra”. Nehezen 
férnek hozzá a folyamatos mentorálással támogatott tanulási lehetőségekhez. A már létrehozott ilyen célú 
(pl. nyitott tanulási) központok hálózatának kiterjesztésével biztosítjuk az inaktív személyeknek az 
igényeikre szabott, a fenntartható életmódot és a helyi igényekhez illeszkedő foglalkoztathatóságot javító 
kompetenciákra irányuló tanulási programokat. A célcsoport többsége alapfokú iskolai végzettséggel nem 
rendelkezik vagy szakmai kompetenciái rendkívül hiányosak, végzettségük nincsen. Esetükben 
elsődlegesen olyan komplex készség és kompetencia központú képzésekre van szükség, melyek a 
társadalmi integráció egyidejű növelésével összhangban kívánják megteremteni a foglalkoztatáshoz 
nélkülözhetetlen készségek biztosítását.” A valódi integrációhoz szükségesnek tartja a különböző 
kompetenciafejlesztésre irányuló felnőttképzési programokat, a fogyatékossággal élő és megváltozott 
munkaképességű emberek, mentális egészségkárosultak és a felépülőben lévő szenvedélybetegek 
rehabilitációjához kapcsolódó képzéseket.  
Magyarországon számos olyan európai uniós támogatással megvalósuló projekt kerül(t)4 lebonyolításra, 
illetve jelenleg több is megvalósítás alatt van (például: TÁMOP 5.3.8., TÁMOP 5.3.8-11/A2, TÁMOP 
1.1.1., EFOP 1.1.1.), melyek fontos célja a fogyatékossággal élő és a megváltozott munkaképességű 
személyek munkavállalásának elősegítése, többek között képzésekbe való bekapcsolódás 
elősegítésével. Mindezen felsorolt kezdeményezések, melyek célja a fogyatékossággal élők és a 
megváltozott munkaképesség személyek tartós, vagy legalább időszakos foglalkoztatása akkor 
lehetséges, ha a felnőttképzési szektor képes felkészíteni őket mind a megváltozott szakmai környezetre, 
illetve mind a munkaerőpiacon elvárt kompetenciákra vonatkozóan.  

                                                           
3 A Kormány 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozata a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át 
tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás 
elleni középtávú stratégia elfogadásáról In: Magyar Közlöny; 2014. évi 150. szám, 2014. november 4. 
4 A teljesség igénye nélküli megjegyzés, hogy mindenképpen említenünk kell a jelentősége miatt az NFT HEFOP, az EQUAL 
programokat, de a Lépj Egyet Előre, illetve a Dobbantó program sem maradhat ki a sorból. 
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Ha elemezzük az OSAP5 adatait, akkor láthatjuk, hogy 2012/2013/2014-es éveket tekintve 
megsokszorozódott azoknak a személyeknek a száma, akik a képzés jellege szerint hátrányos helyzetűek 
felzárkóztató képzésében vettek részt (2012: 2914 fő; 2013: 5019 fő; 2014: 36823 fő; 2015: 8379 fő), 
illetve ugyanez igaz azokra, akik a képzés jellege szerint megváltozott munkaképességű személyek 
rehabilitációs képzésén vettek részt (2012: 453 fő; 2013: 827 fő; 2014: 2869 fő; 2015: 896 fő). Ugyanúgy 
növekedés figyelhető meg az indított tanfolyamok számában is az elmúlt 3 évre lebontva a hátrányos 
helyzetűek felzárkóztató (2012: 175 db; 2013: 310db; 2014: 1847 db; 2015: 599 db), valamint a 
megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzésére ((2012: 34 db; 2013: 27 db; 2014: 188 db; 
2015: 69 db) vonatkoztatva. (OSAP, 2012, 2013, 2014, 2015) A 2015. évi eredmények pedig jól mutatják 
a rendelkezésre álló források szűkülését, illetve véleményem szerint az átmenetet a TÁMOP és az új 
EFOP pályázatai között. Az EFOP programok, kiemelten az NRSZH megvalósításában induló EFOP 
1.1.1. kiemelten kezeli a társadalmi integráció kérdésében a felnőttképzés szerepét, többek között 
támogatott képzések biztosításával. 
  
A 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről meghatározza a fogyatékos felnőtt fogalmát6 és 
rendelkezik a felnőttképzési normatíváról7. A törvényhez kapcsolódó 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 
2 pontjának 16. §-a pedig kimondja, hogy engedély csak annak a kérelmezőnek adható, amely 
rendelkezik – a (2), valamint a (4) és (5) bekezdésben foglalt eltéréssel – a (3) bekezdésben és az 1. és 
2. mellékletben meghatározott tárgyi, valamint a (7) bekezdésben foglalt személyi feltételekkel. A (2) 
szerint a felnőttképzést folytató intézménynek a 2. mellékletben meghatározott tárgyi feltételeket abban 
az esetben kell biztosítania, ha a képzési program alapján megvalósuló képzésbe fogyatékos felnőttek is 
bekapcsolódnak. A felnőttképzést folytató intézménynek a tárgyi feltételek közül azokkal kell 
rendelkeznie, amelyek a képzésbe bekapcsolódó fogyatékos felnőtt számára lehetővé teszik, hogy 
állapotának megfelelő önállósággal vehessen részt a képzésben. A rendelet alapján a mellékletek 
táblázataiban felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az érintett eszköz, felszerelés funkcióját 
kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel. 
A mai magyar társadalom előtt nagyon aktuális feladatok állnak – gazdaság versenyképessége, 
(hátrányos helyzetű) munkanélküliek visszajuttatása a munka világába – melyek ráirányítják a figyelmet 
azokra az andragógiai szempontból speciális célcsoportokra, melyek képzése az EU-s és hazai 
dokumentumokban is kiemelt feladatként jelenik meg (KRAICINÉ 2012; EB 2010). Ebben a helyzetben 
rendkívül fontos kérdés, hogy a felnőttképzési szektor felkészült-e a feladatra? Rendelkezik-e speciális 
tudású szakemberekkel?8  

A felnőttképzési kutatások és innovációk között megtalálhatóak a hátrányos helyzetű társadalmi csoport 
esélyegyenlőségének elősegítését célzó multikulturális felnőttképzési kutatások, azonban kevés köztük 
az, amely kifejezetten a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű személyeket állítaná a 
középpontba. A felnőttképzés a problémát megoldani egyedül nem képes, de méltán vállalhat, illetve tud 
szerepet vállalni a fogyatékossággal élő személyek munkaerő-piaci integrációjának elősegítésében. A 

                                                           
5 Országos Statisztikai Adatszolgáltatási Program 
6 A 2013. évi LXXVII. törvény 12. pontja szerint fogyatékos felnőtt:  „a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontjában meghatározott, a súlyos fogyatékosság minősítésének és 
felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló kormányrendeletben szereplő 
mértékű fogyatékossággal rendelkező személy, amennyiben e törvény alkalmazásában felnőttnek minősül;” 
7 (2.§. 12.; 24.§. (1) (2) (3) - 12. fogyatékos felnőtt: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 
1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontjában meghatározott, a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, 
valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló kormányrendeletben szereplő mértékű 
fogyatékossággal rendelkező személy, amennyiben e törvény alkalmazásában felnőttnek minősül; 
8 A következő, a témában lefolytatott teljeskörű mintavételen alapuló, reprezentatív országos kutatás szolgáltat ezzel 
kapcsolatosan adatokat az esélyegyenlőség biztosításáról szóló fejezetében: Farkas Éva-Farkas Erika-Hangya Dóra-Leszkó 
Hajnalka (2011): A Dél-alföldi régió akkreditált felnőttképzési intézményeinek működési jellemzői SZTE JGYPK FI (Felelős 
kiadó: T. Molnár Gizella) 145.p. 
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felnőttképzés nem csupán szakmai ismeretek, kompetenciák, készségek fejlődéséhez járul hozzá, 
hanem hozzásegíthet a társadalom perifériáján rekedt emberek aktív társadalmi szerepvállalásához.  
 
A téma aktualitását mutatja továbbá az is, hogy szembe kell néznünk azzal a demográfiai és gazdasági 
kihívással, miszerint a következő 25 évben majdnem 21 millió fővel kevesebb aktív korú európai polgár 
lesz, valamint a növekedési potenciál átlagosan az elmúlt időszak közel 3%-ról 2040-ben 1%-ra fog 
csökkeni. Az európai népesség elöregedésének súlyosságát a következő tendenciákkal írhatjuk le. A 
következő 30 évben a 24 év alatti európaiak száma 15%-kal fog csökkeni. Minden 3. európai lesz idősebb 
60 évnél, minden 10. pedig 80 évnél. Ha a jelenlegi tendenciák nem változnak, akkor a népesség 
elöregedéséből fakadó szociális többletterhek sokszorozódni fognak. Az OECD adatai szerint a 
fogyatékossággal kapcsolatos kiadások az EU-tagállamok nemzeti szociális költségvetéseinek harmadik 
legnagyobb tételét képezik – az öregségi és egészségügyi kiadások után – megelőzve a 
munkanélküliséggel kapcsolatos kiadásokat (HABLICSEK, 2009).  

A demográfiai változások Magyarországon is hasonlóképpen zajlanak. A 60 évnél idősebbek száma 
Magyarországon is emelkedik. Mindezekből az következik, hogy a munka termelékenységében drámai 
változások várhatók. Magyarország lakóinak száma az 1980-as évek eleje óta egyre kevesebb, 1981 és 
2009 között közel 700 ezer fővel csökkent az ország népessége. Jelenleg a magyar népesség több mint 
egyötöde betöltötte a 60. életévét, illetve minden hatodik polgár elmúlt 65 éves és folyamatosan 
emelkedik az öregedési index. A 45 év felettiek létszáma mind létszámukban, mind pedig a népességen 
belüli arányát tekintve jelentősen megnövekedett, ezzel szemben viszont a 25 év alattiak létszáma 
nagymértékben visszaesett. Ez a korcsoport az idősebb korosztályt jelenti a munkavállalói korú népesség 
körében. Mindez igen magas eltartottsági rátát eredményez, mely a jövőben, intervenció hiányában 
exponenciálisan növekedhet. Az előrebecslési modellek szerint az idősek aránya hazánkban 
folyamatosan és jelentős mértékben emelkedni fog (HABLICSEK, 2009). A már most tapasztalt demográfiai 
változások jelentős hatást gyakorolnak a társadalomra, s a gazdaságra egyaránt. Következésképpen az 
oktatási és képzési kínálatra, illetve az igényekre is. 
Az elmúlt években az oktatáspolitikai változások egy új irányba mozdították el a hazai oktatási rendszert 
és ezen belül a szakképzés és a felnőttképzés területét is. A társadalmi környezet folyamatos változása, 
a gazdasági növekedés és a versenyképesség tudásfüggővé válása azt generálta, hogy a felnőttképzés 
szerepe az elmúlt húsz évben jelentősen nőtt. A felnőttképzés által megvalósítandó cél egyrészt a 
gazdaság, a tudás versenyképességének fejlesztése, másrészt a társadalmi kohézió, a hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása, az esélyegyenlőség biztosítása. Éppen ezért a 
felnőttképzés kulcsfontosságú tényező a munkanélküliség és a társadalmi kirekesztődés elleni 
küzdelemben a foglalkoztatás- és a szociálpolitika szempontjából egyaránt. (FARKAS 2013, HANGYA 2013) 
Az oktatáspolitika kapcsán a hosszabb távú gondolkodást feltétlenül igénylik és indokolják az Európai 
Unió oktatáspolitikai trendjei és alapelvei, az Európa 2020 Stratégia prioritásai.  
Az oktatáspolitika fogalmát két oldalról közelíthetjük meg. Egyrészt az oktatással kapcsolatos érdekek és 
hatalmi törekvések szférája, másrészt az oktatáspolitika – ami hasonlóképpen, mint például az 
egészségügyi politika vagy a foglalkoztatáspolitika, illetve más közpolitikának9 a része – az oktatásra 
vonatkozó cselekvési stratégiáknak az összessége, melyet policy-nak, szakpolitikának szokás nevezni. 
(FARKAS, 2013) A modern és innovatív oktatáspolitikának számos célja közül kiemelten kell kezelje a 
méltányosság kérdését. A hátrányos helyzetű személyekkel való oktatási célú foglalkozások szerepe 
egyre inkább felértékelődik, mivel a társadalmi felzárkóztatás, a társadalmi előrejutásban az iskolai 
végzettség, a képzettség komoly jelentőséggel bír. Azonban a társadalom tagjai nem egyformán, illetve 
nem egyenlő eséllyel képesek a lehetőségekhez hozzájutni. (HALÁSZ, 2012; FARKAS, 2013) Az oktatás és 
a képzés ma már nem csupán nemzeti, hanem globális ügy és kérdés, elismerten az európai uniós 
tagállamok versenyképességi tényezőjének tekinthető. 

                                                           
9 Az a terület, ahol a kormányzat tevékenykedik és ahol a cselekvési kötelezettsége is fennáll. 
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1.2. A KUTATÁS CÉLJA 

A kutatás célja volt megismerni a fogyatékossággal élő személyek foglalkozási rehabilitációjának egy 
fontos területét, az iskolarendszeren kívüli felnőttképzési intézmények működését. Kiemelten vizsgálta a 
fogyatékossággal élő felnőttek képzésekhez történő akadálymentes hozzáférésének lehetőségeit, 
figyelembe véve az iskolarendszeren kívüli felnőttképzéshez kapcsolódó jogszabályi előírásokat.  
Számos hazai és EU-s dokumentum kiemelten említi és kezeli az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés 
szerepét a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, köztük kiemelten a fogyatékossággal élő és 
megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációjában. Továbbá számos olyan 
európai uniós és hazai pályázati forrásból megvalósuló program kerül(t) megvalósításra, melyek a 
fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját 
képzésbe történő bekapcsolásával igyekeznek elősegíteni.  
Fontos és indokolt volt annak vizsgálata, hogy: 

 Maguk az képző intézmények hogyan vélekednek saját szerepükről a fogyatékossággal élő és 
megváltozott munkaképességű személyek felzárkóztatásának kérdésben,  

 Az intézmények saját meglátásuk szerint hogyan tudják segíteni, támogatni az elvárt integrációs 
folyamatokat. 

 Az engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények számára egyértelmű-e, hogy a 
felnőttképzési törvény szempontjából kit tekintünk fogyatékossággal élő személynek. 

 A 393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet a mellékletekben felsorolt oktatási eszközök, berendezési 
tárgyak valóban biztosítják-e a képzésekhez történő egyenlő esélyű hozzáférést. 

 Az intézmények birtokában vannak-e azoknak az ismereteknek, melyek alapján biztosítani tudják 
az egyéb hozzáférést biztosító eszközöket.  

 Pályáztak-e olyan forrásra, mely fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű 
személyek képzésbe való bekapcsolódását segítette elő. 

 Akadálymentesek-e képzéseik helyszínei. 
 Igényeltek-e felnőttképzési normatív támogatást10 fogyatékossággal élő felnőttek képzésének 

céljából. 
 Mennyire átlátható számukra az új engedélyezési eljárás keretében bevezetett új szabályozás a 

fogyatékossággal élő felnőtt képzésbe történő bekapcsolódásakor. 
 A felnőttképzési szakértők mennyire tájékozottak az akadálymentesítés témáját illetően, 

mennyire tudják segíteni az intézmények számára az akadálymentes képzések 
feltételrendszerét.  

 Az engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények milyen képzésein vettek vagy vesznek 
részt fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű személyek. 

 
A fogyatékosságtudományt érintő határtudományok területén történő kutatások kapcsán kiemelt 
jelentőséggel bír az érintett személyek bevonása a „Semmit rólunk, nélkülünk”- elv alapján. Ennek 
érdekében elengedhetetlennek tartottam bevonni a fogyatékossággal élő személyeket országos 
érdekvédelmi szervezeteiken keresztül annak érdekében, hogy adatokat kapjunk arra vonatkozóan, hogy: 
 

 Milyen tapasztalataik vannak az iskolarendszeren kívüli felnőttképzéshez történő egyenlő esélyű 
részvételről. 

 Hogyan vélekednek a fogyatékossággal élő felnőtt személyek tanulási lehetőségeiről és ezzel 
összefüggésben a munkavállalási esélyekről. 

 Számukra mit jelent a képzéshez, oktatáshoz való akadálytalan hozzáférés. 

                                                           
10 Ez a típusú képzési támogatás a bevezetésekor nagyon népszerű volt, azonban a jelenlegi finanszírozásról, a támogatást 
igénylő képző intézményekről, a képzésbe vont fogyatékos személyek számáról nem található nyilvános, elérhető információ. 
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 Hogyan vélekednek a 393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet a mellékletekben felsorolt oktatási 
eszközök, berendezési tárgyakról. 

 Van-e és ha igen, akkor milyen jellegű módosítási javaslatuk a végrehajtási rendeletben 
megtalálható oktatási eszközök és berendezési tárgyak kapcsán. 
 

1.3. A KUTATÁS HIPOTÉZISEI 

1. Az iskolarendszeren kívüli, engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények számára a 393/2013 
(XI.12.) Korm. rendeletben előírt feltételek nehézséget jelentenek, problémát okoz számukra a 
képzésben résztvevő fogyatékossággal élő személyek számára az egyenlő esélyű hozzáférés 
biztosítása. 

2. Az engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények több, mint 50%-nak képzésein vett már részt 
fogyatékossággal élő személy.  

3. Az engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények számára célcsoportként akkor jelennek meg a 
fogyatékossággal élő személyek, ha pályázati forrás biztosítja, támogatja a részvételt.  

4. Az engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények többletinformációt igényelnének a 
fogyatékossággal élő személyek képzésének célcsoport-specifikus feltételrendszere kapcsán.  

5. Az engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények számára segítséget jelent, hogy az új 
felnőttképzési törvényhez kapcsolódó 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében 
konkrét oktatáshoz szükséges feltételek, eszközök jelennek meg, melyek segítik a fogyatékossággal 
élő képzésben résztvevők egyenlő esélyű hozzáférését. Azonban a felsorolás nem jelent elegendő 
segítséget, hiszen a képző intézmények nem rendelkeznek ismeretekkel a felsorolt eszközök 
kapcsán, illetve nem egyértelmű számukra, hogy honnan kérhetnek többletinformációt.  

6. Az engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények számára fontos, támogató eszköz a 
felnőttképzési normatív támogatás a fogyatékossággal élő személyek képzésben való részvételének 
elősegítésében.  

7. A fogyatékossággal élő személyek országos érdekvédelmi szervezetei szerint nem létezik egy a 
fogyatékossággal élő, tanulni vágyó felnőttek részvételét támogató LLL rendszer. 

8. A fogyatékossággal élő személyek országos érdekvédelmi szervezetei szerint nem megfelelő a 
393/2013. (XI. 12.) Korm. rendeletben található 2. számú melléklet, módosítást, változtatást igényel.  

 
 
1.4. A KUTATÁS SORÁN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

A kutatás szerkezetileg 3 fő fejezetre, fókuszra tagolódik: 

1. Fogyatékossággal élő felnőttek képzésének lehetőségei, jogszabályi környezet vizsgálata  
2. Engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények akadálymentes, egyenlő esélyű 

hozzáférést biztosító feltételrendszere  
3. „Semmit rólunk, nélkülünk”- elv alapján az országos fogyatékosságügyi érdekvédelmi 

szervezetek bevonása, tapasztalatcsere, javaslattétel  

A helyzetelemzéshez szükséges adatok összegyűjtésének legkézenfekvőbb módja a kérdőíves 
felmérés, így a hazai, felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézményeket feltérképező empirikus 
kutatás módszere: primer adatgyűjtés, félig strukturált kérdőíves lekérdezés (online kérdőíves 
rendszer segítségével). 
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1.4.1. A MINTA BEMUTATÁSA 

A kutatás teljes körű mintavételen alapul, az egyik mintát – a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 
Hivatal (továbbiakban: NSZFH) adatbázisában szereplő – érvényes felnőttképzési engedéllyel 
rendelkező képző intézmények nyilvántartása alkotja. Az adatbázisban 2015. november 11-én 15.299 
érvényes, engedélyezett képzési program volt elérhető, 1287 intézménynél.  

Minta elérése: https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=512  
 

A másik mintát az országos, fogyatékosságügyi érdekvédelmi szervezetek alkotják.  

A 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelettel 2. sz. mellékletével összefüggésben a következő érdekvédelmi 
szervezeteket kerültek bevonásra a kutatásba:  
 
 

 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 
(MVGYOSZ)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Mozgássérültek Egyesületeinek Országos 
Szövetsége (MEOSZ) 

 

 

 

 

 

 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 
(SINOSZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=512
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2. A KUTATÁS LEGFONTOSABB EREDMÉNYEI 

Az engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények esetében a teljes alapsokaság 1287 intézményt 
jelentett, melyek mindegyike számára kiküldésre került a kérdőív. Próbalekérdezés megelőzte a kérdőív 
kiküldését, továbbá felnőttképzési szakértőkkel is egyeztetésre került, kiemelten a jogi területet érintő 
kérdések miatt.  

Az adatfelvétel online kérdőíves rendszer segítségével történt. A 43 kérdésből álló kérdőív elsősorban 
zárt kérdéseket tartalmaz, de több nyitott kérdés is található a kérdőívben. A kérdőívek linkjét tartalmazó 
felkérés e-mailben került elküldésre 1194 intézmény részére. Mivel az NSZFH adatbázis nem tartalmaz 
elektronikus, illetve telefonos elérhetőséget az intézményekhez, így a kutatás első lépése volt ezeket 
összegyűjteni. 93 intézmény számára honlap, illetve elektronikus elérhetőség hiányában postai úton 
került kézbesítésre a képzőintézmények vezetőinek címezve 2016 áprilisában. A válaszadási 
hajlandóság növelése érdekében 2 alkalommal is kiküldésre került a kérdőív. A válaszadás önkéntes, 
anonim módon történt, ahogyan az adatok feldolgozása is a társadalomtudományi kutatások etikai 
normáinak betartásával történt.  

Az engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények számára kiküldött kérdőív összesen 6 tematikus 
egységet tartalmaz (2. ábra). 
 

2. ábra: A kutatás kérdőívének szerkezeti felépítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás, 2016 

 

A beérkezett kérdőívek száma 136 db, ami a teljes alapsokaság, 11%-a.  

Összesen 7 db intézménytől érkezett válasz arra vonatkozóan, hogy bár rendelkezik felnőttképzési 
engedéllyel, azonban még soha nem folytatott felnőttképzési tevékenységet, így a válaszadás esetükben 
nem tekinthető relevánsnak. Továbbá 2 olyan intézmény van az adatbázisban, melynek sem online 
elérhetősége nem létezik, valamint postai úton nem elérhetőek, ismeretlen címzett okán. 
A fentiek értelmében a tisztított minta összesen 1278 db felnőttképzési intézményt jelent. 
Több intézmény arra hivatkozva utasította el a válaszadást, hogy képzéseik jellege nem engedik meg a 
fogyatékossággal élő személyek bekapcsolódását. Annak ellenére, hogy ez a kitöltést nem akadályozta, 
nem volt kizáró tényező, a többség nem tartotta relevánsnak a kitöltést. 
 

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS ADATAI

II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI ÉS KÉPZÉSI ADATAI

III. FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ FELNŐTTEK RÉSZVÉTELE A FELNŐTTKÉPZÉSBEN

IV. FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ FELNŐTTEK KÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉNEK INTÉZMÉNYI 
TAPASZTALATAI

V. AZ AKADÁLYMENTES RÉSZVÉTEL FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA

VI. FOGYATÉKOSSÁGSPECIFIKUS ISMERETEK, TOVÁBBKÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL
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2.1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS ADATAI 

A kérdőív első tematikus egysége az intézmény általános adatait vizsgálta. A válaszadó intézmények 
több mint egyharmada budapesti székhellyel rendelkezik. (3. ábra) 

[2. Az kérdőívet kitöltő intézmény székhelye] 

3. ábra: A kérdőívet kitöltő intézmény székhelye (db)  

 

Forrás: saját kutatás, 2016 

 

[5. Melyik évben alapították intézményüket?] 

Az intézmények jelentős része (38%) a rendszerváltáskor jött létre, de ugyancsak jelentős azoknak a 
száma, melyek 2001-2010 alakultak. (4. ábra) 

4. ábra: Az intézmény alapításának éve (%) 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás, 2016 
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2.2. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI ÉS KÉPZÉSI ADATAI 
 

[6. Hány éve végeznek rendszeresen felnőttképzési tevékenységet?] 
 

Arra a kérdésre, hogy az intézmények hány éve végeznek rendszeresen felnőttképzési tevékenységet, 
136 válasz érkezett. Az intézmények 29,4 %-a (40 db), több mint 20 éve, 19,9 %-a (27 db) 5-10 éve folytat 
rendszeresen felnőttképzési tevékenységet. (5. ábra) 

5. ábra: Rendszeresen felnőttképzési tevékenység folytatásának ideje (db, %) 
 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás, 2016 

[7. Milyen jogi formában működik intézményük?] 

A kérdőívben irányult kérdés az intézmények jogi formájára. A válaszadó 136 intézmény 44,9%-a (65 db) 
korlátolt felelősségű társaságként, 25,7% (35 db) költségvetési intézményként, míg 11,8% (11 db) 
egyesületként, 8,1% (11 db) alapítványként működik. (6. ábra) 

6. ábra: Az intézmények jogi forma szerinti megoszlása (db, %) 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás, 2016 

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és végrehajtási rendeletei új alapokra helyezték a 
felnőttképzés szabályozását. A felnőttképzési akkreditáció (programakkreditáció és 
intézményakkreditáció) helyett új megnevezés jött létre, a felnőttképzési engedély. 
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13 db; 9,6%

27 db; 19,9%

20 db; 14,7%

15 db; 11%

40 db; 29,4%
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[8. Mióta rendelkezik intézményük felnőttképzési engedéllyel?] 

A kérdésre válaszadó 136 intézmény 30,9%-a (42 db) 2014 július és 2014 decembere között, 25%-a (34 
db) 2014 január és 2014 június között szerezte meg a 2013. évi felnőttképzési törvény szerinti hatósági 
engedélyt. (7. ábra) 

7.  ábra: A 2013. évi felnőttképzési törvény szerinti hatósági engedély megszerzésének ideje (db, 
%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás, 2016 

A felnőttképzési intézményeknek korábban – amennyiben akkreditálni kívánták képzési programjukat –, 
egyértelműen nyilatkozniuk kell arról, hogyan biztosítják a fogyatékossággal élők részére a képzésbe való 
bekapcsolódás feltételeit. A 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet 15. § 2) bekezdés g) pontja alapján a 
képzési program akkor volt akkreditálható – sok más egyéb feltétel mellett – ha a képző intézmény 
meghatározta a fogyatékosságból eredő speciális igények figyelembevételének módját. 
Egy 2012-ben lefolytatott kutatás11 – melyben kutatóként közreműködtem – vizsgálta az akkreditált 
felnőttképzési intézmények működését, többek között azt is, hogy hogyan biztosítják az egyenlő esélyű 
hozzáférést, hogyan határozzák meg a fogyatékossággal élő személyek esetenként előforduló speciális 
igényeinek figyelembevételének módját. A kérdésre választ adó 197 akkreditált felnőttképzési intézmény 
közül harmincnégy válaszolt úgy, hogy nem tudja biztosítani fogyatékossággal élők számára a 
hozzáférést képzéseihez és szolgáltatásaihoz.  Az indokok között szerepelt például, hogy a 
fogyatékossággal élők nem célcsoportjai az intézménynek vagy az, hogy a képzés jellege nem engedi 
meg, hogy fogyatékossággal élők is részt vegyenek a képzéseken és igényeljék szolgáltatásaikat. Az 
indokok között találkozhattunk továbbá azzal, hogy az adott képzések egészségügyi alkalmassághoz 
kötöttek, a szakterületen nem foglalkoztatható fogyatékossággal élő személy, illetve az egyik akkreditált 
intézmény válaszának tartalma szerint az eredeti építészeti kialakítás csak részben engedi az 
akadálymentes hozzáférést és a technikai eszközök fejlesztése és a munkatársak speciális ismeretei 
nélkül nem tudják biztosítani a fogyatékossággal élők egyenlő esélyű hozzáférését. Tehát annak ellenére, 
hogy a jogszabályi környezet előírta az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának módját, az intézmények 
egy része felvállalta, hogy nem tudja biztosítani a részvételt.  
A jelenlegi 2016. évi kutatásba tehát azért került be kérdésként a korábbi intézményi és program-
akkreditáció léte, mivel a korábbi, 2001. évi CI. törvény az intézményi akkreditációt, egy sikeres program-
akkreditációhoz kötötte. A program-akkreditációra vonatkozóan pedig az intézményeknek meg kellett 

                                                           
11 http://mek.oszk.hu/13400/13404/13404.pdf  
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határoznia a program-akkreditációs adatlap 8.4-es pontjában, hogy a hátrányos helyzetű célcsoportok 
képzéshez való hozzáférését milyen feltételek mellett biztosítja (legalább egy célcsoportot meg kellett 
nevezni). 

 

[9. Korábban rendelkezett-e intézményük program-akkreditációval?] 

 

[10. Korábban rendelkezett-e intézményük intézményi-akkreditációval?] 

 
Arra a kérdésre – jelen kutatásban – miszerint korábban az intézmény rendelkezett-e program-
akkreditációval, illetve intézményi-akkreditációval 136 válasz érkezett. A két kérdésre kapott válaszok 
megegyeztek, a válaszadó 136 intézmény 21% (28 db) nem, míg, 79% (108 db) rendelkezett a hatósági 
engedélyt megelőzően akkreditációval. Ebből arra következtethetünk, hogy a fogyatékossággal élő 
személyek részvételeinek feltételrendszere a válaszadók többségének nem ismeretlen. Ez a 
megállapítás abból a szempontból is izgalmas, hogy vajon a korábbi rendszer (konkrét sérülés-specifikus 
eszközök felsorolása nélkül) vagy az új felnőttképzési rendszer (konkrét sérülés-specifikus eszközök 
felsorolásával, de funkció alapján történő helyettesítés lehetőségével) jelenti-e az optimálisabb kereteket 
az intézmények számára. 
 

[11. Milyen képzési körben rendelkezik intézményük felnőttképzési 
engedéllyel?] 

 
 
8. ábra: Felnőttképzési engedély és a képzési körök típusai (db, %) 
 

 

Forrás: saját kutatás, 2016 

Az intézmények legnagyobb arányban D (62,5%) és A (52,2%) képzési körben indítanak képzéseket. (8. 
ábra) 
 

[11. Milyen képzési körben rendelkezik intézményük felnőttképzési 
engedéllyel?] 

A képzési portfoliót tekintve a legtöbben az oktatás (26,5%), az informatika (25%) és a szociális 
szolgáltatások (19,9%) területéhez kapcsolódó képzéseket indítanak. (9. ábra) 
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[12. Mely területeken végez intézményük felnőtt-, illetve továbbképzést?]  

 

9. ábra: Az intézmények képzéseinek területei (db) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás, 2016 

A kérdőív 13. kérdése arra kérte az intézményeket, hogy egy 6 fokozatú skálán jelöljék meg, hogy a 
felsorolt szempontok mennyire befolyásolják a képzési kínálatukat. A kérdésre kapott válaszok alapján 
(136 db) elmondható, hogy az intézmények képzési kínálatát leginkább a munkaerő-piaci igények 
határozzák meg, de szintén nagyon meghatározóak a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek és 
a jelentkezők egyéni igényei. A kutatás célja szempontjából utóbbi az, amely a leginkább releváns. (10. 
ábra) 
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10. ábra: Milyen szempontok szerint alakítják az intézmények képzési kínálatukat? (db) 
 

 

Forrás: saját kutatás, 2016 

 

[14. Kik jelentik jellemzően a célcsoportot az intézmény számára?] 

 

A kérdőív egyik legfontosabb kérdése arra várta a választ, hogy az intézmények számára kik jelentik az 
elsődleges célcsoportot képzéseik tervezésekor, indításakor. Az intézmények mindegyike 5 csoportot 
választhattak ki a rendelkezésre álló alternatívák közül. A 136 válaszadó intézmény 69,9%-a az 
érettségizett személyeket jelölte meg, 52,2% a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező személyeket, 
50,7% az alapiskolai végzettséggel rendelkező személyeket. A megváltozott munkaképességű 
személyeket (13,2%) és a fogyatékossággal élő személyeket (8,1%) mindösszesen a 21,3% jelölte, 
melyből arra következtethetünk, hogy nem tartoznak az intézmények kiemelt célcsoportjai közé. (11. 
ábra) 

 

 

 

 

 

 

6

7

5

28

6

25

24

14

4

7

7

18

9

11

17

6

10

13

8

36

16

35

19

20

17

20

24

26

23

26

26

20

36

37

37

17

37

17

27

38

63

52

55

11

45

12

23

38

0 50 100 150

Munkaerő-piaci igények

Jelentkezők egyéni igényei

Az intézmény rendelkezésére álló személyi és tárgyi feltételek

Munkaerő-piaci, szakképzési kutatási eredmények

Az intézmény működőképességének fenntartása

A versenytársak tevékenysége

Az elérhető profit maximalizálása

Rendelkezésre álló pénzügyi források, támogatások
1 2 3 4 5 6



19 

 

11. ábra: Az intézmények képzéseinek jellemző célcsoportjai (db) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás, 2016 
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2.3.  FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ FELNŐTTEK RÉSZVÉTELE A FELNŐTTKÉPZÉSBEN 
 

A kérdőív 3. tematikus egységét egy asszociációs kérdés nyitja, mely az intézmények fogyatékossággal 
élő személyekkel kapcsolatos attitűdjéről szeretett volna információt kapni.  

[15. Kérem, hogy írja le az első 3 szót, ami eszébe jut a 
fogyatékosságról!] 

A kérdőívet kitöltő személyeknek az első 3 szót kellett leírniuk, amely eszükbe jut a fogyatékosságról. A 
kérdés nem volt kötelező, mégis várakozáson felül 115 válasz keretében 406 szó érkezett a 
válaszadóktól. A 2. számú táblázatban olvashatóak az intézmények által felsorolt kifejezések. A 
leggyakrabban említett kifejezés(ek) a hátrány, illetve a hátrányos helyzet (38 db), majd ezt követi a 
segítség, segítés, segítségnyújtás (135 db). A harmadik helyen a nehéz, illetve a nehézség kifejezések 
állnak.  

2. táblázat: A ’fogyatékosság’ kifejezéssel kapcsolatos asszociációk 

KIFEJEZÉSEK ESETSZÁM 

1. hátrány, hátrányos helyzet 38 

segítség, segítés, segítségnyújtás 35 

nehézség, nehéz 20 

küzdelem, küzdés 19 

egyenlő, esélyegyenlőség 16 

akadálymentes 11 

sérült 10 

támogatás 10 

mozgáskorlátozottság, mozgássérülés, mozgássérült, mozgáskorlátozott, mozgásproblémák, 
korlátozott mozgás 

8 

erő 8 

integráció 8 

elfogadás 7 

akadály 6 

esély  6 

sajnálat 6 

megváltozott munkaképesség 6 

hallássérült 5 

kiszolgáltatottság 5 

vak 5 
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diszkrimináció 5 

rehabilitáció 5 

speciális 5 

megkülönböztetés 4 

betegség 4 

más 4 

hiány 4 

akaraterő 4 

látássérült 3 

empátia 3 

szeretet 3 

tisztelet 3 

kirekesztett 3 

alkalmazkodás 3 

kitartás 3 

tisztelet 3 

rokkant 3 

lehetőség 3 

figyelem 2 

probléma  2 

érzékenyítés 2 

körülmény 2 

gondoskodás 2 

elesettség 2 

társadalom 2 

odafigyelés 2 

optimizmus 2 

életminőség 2 

tolerancia 2 

ember 2 
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süket 2 

mentális problémák 2 

kerekesszék 2 

autista, autizmus 2 

speciális 1 

speciális feltételek 1 

speciális oktatás 1 

speciális szakiskola 1 

gyógypedagógia 1 

kommunikációs hátrány 1 

deficit 1 

teljes élet 1 

egészség 1 

bánat 1 

kímélet 1 

tapintat 1 

türelem 1 

nem fogyatékos 1 

értelmes 1 

megkülönböztetett 1 

egyenlő bánásmód 1 

kompenzálás 1 

erős 1 

nagy 1 

esélytelenség 1 

ellátás 1 

társadalmi felelősség 1 

csökkent életminőség 1 

frusztráltság 1 

feladat 1 
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együttműködés 1 

önbecsülés 1 

élet 1 

önrendelkező élet 1 

teljes élet 1 

fogyatékkal élő 1 

hit 1 

lelassult működés 1 

igazságtalan 1 

alázat 1 

állami támogatás 1 

különleges 1 

különleges bánásmód 1 

különleges elbírálás 1 

kompenzáció 1 

szegény 1 

ritkán látni 1 

világlátás 1 

hozzáférés 1 

előítélet 1 

munkaerő-piaci hátrány 1 

különbség 1 

értelmi fogyatékosság 1 

csökkent értelmi képességek 1 

értelmi fogyatékos 1 

értelmi deficit 1 

értelmi sérülés 1 

érzékszervi sérülés 1 

érzékszervben vagy szellemi befogadásban korlátozott 1 

fehér bot 1 
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jeltolmács 1 

kutya 1 

rászoruló 1 

tanulási nehézségek 1 

nehezebb  1 

más megközelítés 1 

nyomor 1 

munkanélküliség 1 

fájdalom 1 

SNI 1 

elismerés 1 

szellemileg visszamaradott 1 

érzékelésben korlátozott 1 

süketnéma  1 

igény 1 

együttérzés 1 

gyengénlátó 1 

nehéz elhelyezkedés 1 

anyagi problémák 1 

nem teljes 1 

munkahelyteremtés 1 

periféria 1 

inkluzív állapotváltozás 1 

individualizmus 1 

Forrás: saját kutatás, 2016 
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[16. Kérem, próbálja meg megfogalmazni, hogy Ön kit tekint 
fogyatékossággal élő személynek a felnőttképzés szempontjából?] 

Fontosnak tartottam, hogy a kérdőív lehetőséget adjon arra is, hogy az intézmények saját maguk 
próbálják meg megfogalmazni, hogy kit tekintenek fogyatékossággal élő személynek a felnőttképzés 
szempontjából.  
A 16. kérdés keretében 115 válaszadó intézmény közül csupán kettő jelezte, hogy azon személyeket 
tekintik fogyatékossággal élő személyeknek a felnőttképzés szempontjából, akiket a felnőttképzési 
törvény is fogyatékossággal élő személyként határoz meg. Nagyon eltérő – mind tartalmilag, mind 
terjedelmileg – válaszok érkeztek. A teljesség igénye nélkül lássunk néhány definíciót az intézmények 
válaszaiból válogatva: 
 

„A képzést személyes (fizikális, mentális) okokból nem képes teljesíteni” [intézmény 1] 
 

„Aki valamely testi, vagy szellemi okból nem képes az adott képzési program teljesítésére.” [intézmény 
5] 
 

„Akinek olyan, elsősorban fizikai természetű hátránya van, amelynek következtében szakképzését csak 
speciális feltételekkel teljesítésével lehet megvalósítani” [intézmény 19] 

 
„Testi, szellemi hátránnyal rendelkező személyek, akik vagy testi vagy mentális állapotuk miatt 

akadályoztatva vannak, hogy igénybe vegyenek felnőttképzési szolgáltatásokat.” [intézmény 20] 
 
„Akit valamilyen szempont alapján másként kell tanítani, Kezelni.” [intézmény 35] 
 
„Azokat a személyeket, akik tartósan fennálló, a napi életvitelüket, társadalmi részvételüket alapvetően 

meghatározó testi, mozgásszervi, szellemi, érzékszervi és kommunikációs problémáik miatt kiemelt, 
speciális figyelmet, egyéni igényeikhez alkalmazkodó környezetet, esetleg kiegészítő oktatási eszközök, 
módszerek használatát, rugalmas képzési lehetőségeket igényelnek ismereteik bővítése, középfokú, és 

szakmai képzések, a felsőfokú végzettség megszerzése során.” [intézmény 43] 
 

„Ennek nincs külön jelentősége. Sajnos a fogyatékosság minden szempontból hátrányt jelent. Volt egy 
képzésem, amelyre járt egy nagyon művelt, felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal hölgy. Gyerek 
korábban tornaórán baleset érte és orvosi műhiba miatt elveszítette az egyik lábát. Az adott képzés 

mezőgazdasági technikum képzés volt. A vizsgára bocsájtás feltétele, hogy rendelkezzen 
jogosítvánnyal. Azonban szerzett fogyatékossága miatt nem merte a jogosítványt letenni, így egy 

alacsony iskolai végzettségűek számára készített rész-szakképesítésből kellett vizsgáznia. Szerencsére 
ez a rész-szakképesítés megfelelt azoknak a feltételeknek, ami miatt a képzést elvégezte.” [intézmény 

48] 
 

„Olyan személy, akinek több segítséget kell nyújtani ahhoz, hogy az előírt feltételeket teljesítse.” 
[intézmény 50] 

 
„Aki önmagáról kijelenti.” [intézmény 53] 

 
„Akinek bármilyen akadály nehezíti a képzési anyag elsajátítását. Az akadály lehet, fizikai jellegű 
(mozgásszervi), érzékszervi (látás, hallás), kommunikációs (írás, beszéd), értelmi (értés, tanulási 

képesség).” [intézmény 57] 
 

„Aki valamilyen testi vagy szellemi téren károsodást szenvedett és emiatt nem képes teljes életet élni.” 
[intézmény 60] 
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„Valamilyen akadályoztatása van az elsajátítandó tananyaghoz való hozzájutásban (mozgás-látás-

hallás) Nem tekintem a mi profilunk alapján fogyatékosságnak az olyan betegségeket (inzulin 
rezisztencia, asperger), amelyek megléte nem akadályozza a személyt a hozzájutásban” [intézmény 68] 

 
„A felnőttképzés szempontjából fogyatékossággal élő személynek tekinthető az, aki a képzésben 
résztvevő egészséges személy számára biztosított tárgyi és személyi feltételeken kívül speciális 

feltételek megteremtését igényli a képzés lebonyolítása tekintetében.” [intézmény 81] 
 

„Cégünk megváltozott munképességűeket foglalkoztató szervezeteknek és nem önállóan egyéni 
jelentkezőknek kínálja képzéseit. A megváltozott munkaképességűek között sok a fogyatékkal élő, de 

mi nem teszünk különbséget, hanem az egyén esetleges egyedi igényeit, speciális eszközökkel és 
módszerekkel támogatjuk, hogy a csoportos képzésen részt tudjon venni. Ezáltal fogyatékossággal élő 

résztvevőnek azokat tekintjük, akik az adott csoportban csak segítséggel tudnak részt venni a 
képzésen, azaz felolvasó ember vagy szoftver, jeltolmács, vagy egyéb segítő szükséges a 

részvételéhez. Teljesen természetes számunkra, hogy a gyengénlátók számára A3-as méretben 
biztosítjuk a feladatlapokat és a tananyagot. Úgy gondolom, hogy fogyatékkal élőnek azt kell tekinteni, 
aki annak tartja magát, vagy segítségre szorul. Sok olyan mozgássérült hallgatónk van/volt, aki kikérte 

magának, ha segítséget szerettünk volna adni a mozgásához, őket mi képzési szempontból (sem) 
tekintjük fogyatékkal élőknek, mindössze figyelünk arra, hogy földszinti akadálymentes termet 

biztosítsunk az ő csoportja számára.” [intézmény 89] 
 

„Csak az értelmi fogyatékosokat különböztetném meg, mert nekik könnyen érthető tananyag, 
lassabb tempó és sok gyakorlat kell. A többieknél mindegy hogy fogyatékos vagy sem, ha tanulni akar, 
tanulhat nálunk.  Mellesleg mindenki fogyatékos, főként, ha felnőttképzésről van szó.” [intézmény 47] 

 
„Kizárólag a szellemi fogyatékossággal élőt a többiek képzése nem jelent hátrányt.” [intézmény 104] 

 
„Aki valamilyen tulajdonságából eredően nem tudja a többség által teljesített programot teljesíteni.” 

[intézmény 112] 
 

„Megváltozott tanulási képességgel élő felnőtt korú személyt.” [intézmény 123] 
 

„Aki az adott szakképesítésnek nem felel meg orvosilag.” [intézmény 128] 
 

„Olyan személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, 
pszichoszociális károsodással él. Ezen hátrányok figyelembe vétele fontos egy-egy képzés 

megszervezésekor. Munkánk során igyekszünk minden igényre, körülményre tekintettel lenni és 
biztosítani az igényekre szabott oktatást, eszközöket, helyszínt.” [intézmény 134] 

 
 

[17. Egyértelmű-e az Önök számára az alábbi meghatározás szerint, hogy a 
felnőttképzés jelenlegi törvényi szabályozása kit tekint fogyatékossággal 

élő felnőttnek?]  

 
Talán a kérdőív egyik legizgalmasabb kérdése a 17., mely alapjaiban határozza meg a többi kérdésre 
adott válaszokat is. Azt kérte az intézményektől, hogy adjanak választ arra vonatkozóan, hogy a 
számukra egyértelmű-e, hogy a hogy a felnőttképzés jelenlegi törvényi szabályozása kit tekint 
fogyatékossággal élő felnőttnek. A kérdés alatt megtalálható volt a 2013. évi LXXVII. törvény 2. §-a 
szerinti meghatározás is.  



27 

 

igen
49%

nem
51%

A válaszadó intézmények (136 db) többsége, 51%-a számára nem egyértelmű a jogszabályban 
meghatározott definíció, mely hatással van a mindennapos tevékenységükre. (12. ábra) 

12. ábra: Egyértelmű-e az intézmények számára, hogy a felnőttképzés jelenlegi törvényi 
szabályozása kit tekint fogyatékossággal élő felnőttnek? (%) 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás, 2016 

A kérdésre adott válaszok is jól mutatják, hogy bizonytalanság érzékelhető tulajdonképpen már abban is, 
hogy kiket is tekintenek az intézmények fogyatékossággal élő személyeknek.  

A fogyatékossággal élő személyek tekintetében a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI törvény korábban 
a következőképpen fogalmazott: „a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontjában meghatározott, a 141/2000. (VIII. 9.) 
Korm. rendelet 1. számú mellékletében szereplő mértékű fogyatékossággal rendelkező személy, 
amennyiben a felnőttképzési törvény alkalmazásában felnőttnek minősül.” A hivatkozott 1998. évi 
XXVI. törvény 4. § a) pontja szerint „fogyatékos személynek az minősül, akinek érzékszervi (különösen 
látás-, hallásszervi), mozgásszervi, értelmi képességei jelentős mértékben csökkentek vagy híján van 
annak, illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a 
társadalmi életben való aktív részvétel során.” 
 
A kutatás egyik kiinduló kérdése volt, hogy az iskolarendszeren kívül működő felnőttképzési 
intézményeknek problémát okoz-e a hatályos felnőttképzési törvény fogyatékossággal élő felnőtt 
személyre adott meghatározása, mely a következő, a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 2. §-
a szerint: "fogyatékos felnőtt: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontjában meghatározott, a súlyos 
fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás 
folyósításának szabályairól szóló kormányrendeletben szereplő mértékű fogyatékossággal 
rendelkező személy, amennyiben e törvény alkalmazásában felnőttnek minősül" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 

 [18. Van-e/Volt-e olyan képzési programjuk, amelynek célcsoportja 
kifejezetten a fogyatékossággal élő személyek voltak?] 

Az intézmények 82%-nak soha nem volt olyan képzési programja, melynek célcsoportja kifejezetten a 
fogyatékossággal élő személyek lettek volna (18. kérdés). Csupán a válaszadó 136 intézmény 18%-a 
válaszolt igennel a kérdésre. A 18.1-es kérdés konkrétan rá is kérdezett ezekre a képzésekre és kérte az 
intézményeket, hogy nevezzék meg azokat. A teljesség igénye nélkül ezek a következő voltak: 

 ECDL 
 irodavezető, ügyfélszolgálati kiválóság fejlesztése 
 Autista, értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos személyek szinten tartó, fejlesztő képzése 
 Fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek munkára felkészítő képzése 
 Számítástechnikai képzések 
 bőrműves, kertgondozó, konyhai kisegítő, irodai segédmunkás 
 jelnyelvi képzés nagyothallók részére, jelnyelv oktatói képzés siket személyek részére 
 szolgáltatásszervező 
 Parkgondozó, frissítő masszőr, mézeskalács készítő, gyékény- szalma- és csuhéjtárgy-készítő, 

állatgondozó, kerti munkás, takarító, textiltermék összeállító, lakástextil készítő, talp masszőr, 
házi betegápoló, alapfokú informatikai ismeret, fazekas, betonelem gyártó 

A válaszadók 2%-a tervez a jövőben fogyatékossággal élő személyek számára képzéseket indítani.  

 

[19. Az intézményük által indított képzéseken vett-e már részt 
fogyatékossággal élő személy?] 

A 19. kérdés és az arra kapott válaszok aránya úgy vélem rávilágít arra, hogy a kutatás egy olyan témát 
érint mely, ha nem is az alapsokaság minden tagját, de sok intézményt érint közvetlenül is a már meglévő 
tapasztalataik alapján. A fogyatékossággal élő személyek megjelennek a résztvevők között, ugyanúgy 
szeretnének felnőttkorban tanulni, képezni magukat adott élethelyzetük szükségleteinek, motivációinak 
megfelelően. 

A 136 intézmény válaszai alapján megállapítható, hogy közel 50%-uk képzésein vett már részt 
fogyatékossággal élő személy, 11,8%-nál egy alkalommal, 36%-nál pedig több alkalommal is. A kérdésre 
31,6% határozott nemmel válaszolt, míg a nem tudom megítélni válaszlehetőséget 20,6% jelölte meg, 
mely viszonylag magasnak tekinthető. Ez véleményem szerint tovább erősíti azt a hipotézist, miszerint 
az intézmények számára nem egyértelmű, hogy a felnőttképzés szempontjából kit tekintünk 
fogyatékossággal élő felnőttnek.  (13. ábra) 

13. ábra: Fogyatékossággal élő személyek részvétele az intézmények képzésein (db; %) 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás, 2016 

16 db; 11,8%

49 db; 36%
43 db; 31,6%

28 db; 20,6%

0

20

40

60

igen, egy alkalommal igen, több alkalommal nem nem tudom megítélni



29 

 

Tehát az intézmények közel felének van tapasztalata fogyatékossággal élő felnőttek képzésében. A 
kérdés további alkérdései ezeknek a tapasztalatoknak a részleteire kereste a választ.  

 

2.4. FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ FELNŐTTEK KÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉNEK 
INTÉZMÉNYI TAPASZTALATAI 

 

[19.1. Amennyiben az előző kérdésre igennel válaszolt, kérem, jelölje meg, 
hogy milyen típusú fogyatékossággal élő személy/személyek 

kapcsolódott/kapcsolódtak be képzéseikbe résztvevőként.] 
 

A 19.1. számú kérdés arra kérte a válaszadó (65 db) intézményeket, hogy jelöljék meg, hogy milyen 
típusú fogyatékossággal élő személyek vettek részt a képzéseiken. A legnagyobb arányban a 
mozgássérült személyek jelentek meg a válaszokban, amely kongruens a 2011. évi népszámlálás 
eredményeivel is, valamint a korábban említett 2012. évi kutatásunkkal is. A második legtöbbet jelölt 
csoport a látássérült személyeké, majd ezt követően a hallássérült személyek. A különböző tanulásban 
akadályozott személyeket is arányaiban sokan jelezték válaszaik között, ezen belül is a legtöbb intézmény 
a diszlexiás személyeket jelölte meg, mint résztvevőket. (14. ábra) 
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14. ábra: Az intézmények képzésein részvevő fogyatékossággal élő személyek megoszlása a 
fogyatékosság típusa szerint (db) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás, 2016 
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[19.2. Kérem, írja le, hogy az előző kérdésben megjelölt fogyatékosságból 
eredő speciális igények figyelembevételének konkrét módját, a 

fogyatékossággal élő résztvevő(k) által igényelt speciális feltételeket 
(Kérem, válaszában jelölje, hogy mely fogyatékossági típussal 

kapcsolatban írja le a tapasztalatait!)] 

A 19.2. számú kérdés arra kérte az intézményeket, hogy írják le az előző kérdésben megjelölt 
fogyatékosságból eredő speciális igények figyelembevételének konkrét módját, a fogyatékossággal élő 
résztvevő(k) által igényelt speciális feltételeket!  

A kérdésre 56 intézménytől érkezett válasz. A válaszokat csoportosítottam, a különböző fogyatékossági 
csoportokhoz tartozó válaszok a következő táblázatban láthatók, jelölve az említési gyakoriságokkal: 

3. táblázat: Fogyatékossággal élő, képzésben részt vevő felnőttek által igényelt speciális feltételek 
(intézmények részéről)  

LÁTÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEK HALLÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEK 

 térbeli elhelyezés 

 nagybetűs PPT, vetítés nagyítása (4x) 

 speciális szoftverek, vakbarát IT eszközök (7x) 
 nagyított munkalapok 

 vizsgaszabályzat által biztosított plusz időkeret a vizsga idején 

 feladattípusok kiválasztása az adott fogyatékosságnak 
megfelelően 

 magánórák, korrepetálás (2x) 
 Vizsgákon a szabályzatokban megengedett kedvezmények 

biztosítása (elsősorban nyelvvizsgák esetén) 
 Az oktató alkalmazkodik az egyedi igényhez 

 Kisegítő számítástechnikai eszközök 

 egyéni felkészülési és számonkérési lehetőség 

 kísérő 

 megfelelő órai elhelyezkedés biztosítása 

 írásbeli vizsga laptoppal való megoldása 

 speciális elektronikus tananyagok 

 Empatikus, a fogyatékkal élők számára megfelelő módszertani 
háttérrel rendelkező oktató 

 Alaposabb szervezés 

 Problémamegoldó attitűd 

 Egyedi értékelési rendszer 
 egyesületi, alapítványi segítség 

 írott anyagok felolvasása, képek elképzeltetése, válaszok 
leírása a tanácsadó által 

 felolvasó munkatárs 

 trénerek segítsége 

 tárgyi feltételek, írás, olvasás segítése 
 diktafon használata 

 tréning feladatok átalakítása 

 szükség esetén nagyító eszköz 

 tanórák anyagának rögzítés 

 plusz tananyagok 

 vizsgafeltételek könnyítése 

 nagyított feladatlap 

 fejhallgató 

 jegyzetek megfelelő mérettel való nyomtatása 

 szociális munkás 

 vizsgaszabályzat által biztosított plusz időkeret 
a vizsga idején 

 feladattípusok kiválasztása az adott 
fogyatékosságnak megfelelően 

 jelnyelvi tolmács (12x) 

 munkatárs ismeri a jelnyelvet 
 magánórák 

 Vizsgákon a szabályzatokban megengedett 
kedvezmények biztosítása (elsősorban 
nyelvvizsgák esetén) 

 sokkal több írásbeli prezentációs 
kommunikáció 

 Az oktató alkalmazkodik az egyedi igényhez 

 Lassabb, tagoltabb beszéd 

 Kisegítő számítástechnikai eszközök 

 egyéni felkészülési és számonkérési lehetőség 

 korrepetálás 

 mindig megkapta előre az anyagot 
 külön konzultáció 

 Empatikus, a fogyatékkal élők számára 
megfelelő módszertani háttérrel rendelkező 
oktató 

 Alaposabb szervezés 

 Problémamegoldó attitűd 

 egyesületi, alapítványi segítség 

 infokommunikációs akadálymentesítés 

 tárgyi feltételek, írás, olvasás segítése 
 indukciós hurok 

 szájról olvasás lehetősége 

 Fogalmak leegyszerűsítése 

 vizuális segítség 

 hallókészülék használata mellett nem igényelt 
speciális feltételeket vagy bánásmódot 

 szociális munkás 

 korszerű oktatási eszközök 
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 korszerű oktatási eszközök 

 számítógépes alkalmazások során speciális eszközök 
biztosítása (szemegér, diktafon, nagyító, csoportmunkában 
szavazógép) 

MOZGÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEK 
ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ 

SZEMÉLYEK 

 nagyméretű ajtó, szélesebb ajtó (1x) 
 akadálymentes terem, akadálymentesített képzési 

helyszín (22x) 

 rámpa 2x 

 alaposabb szervezés (2x) 
 akadálymentes mosdó (4x) 
 segítség a közlekedésben, szállítás (4x) 
 személyi segítségnyújtás (2x) 
 vizsgaszabályzat által biztosított plusz időkeret a vizsga idején 

 feladattípusok kiválasztása az adott fogyatékosságnak 
megfelelően 

 speciális tanulóasztalok 

 magánórák 

 Vizsgákon a szabályzatokban megengedett kedvezmények 
biztosítása (elsősorban nyelvvizsgák esetén) 

 lift 

 kísérő 

 korrepetálás 

 emelő lift 
 Empatikus, a fogyatékkal élők számára megfelelő módszertani 

háttérrel rendelkező oktató 

 Problémamegoldó attitűd 

 egyesületi, alapítványi segítség 

 lift 

 szociális munkás 

 szükség esetén gyógyszék 

 korszerű oktatási eszközök 

 gyógypedagógus 

 vizsgaszabályzat által biztosított plusz időkeret 
a vizsga idején 

 feladattípusok kiválasztása az adott 
fogyatékosságnak megfelelően 

 magánórák 

 könnyen érthető kommunikáció (2x) 

 Vizsgákon a szabályzatokban megengedett 
kedvezmények biztosítása (elsősorban 
nyelvvizsgák esetén) 

 könnyen érthető tananyagok 

 korrepetálás 

 Empatikus, a fogyatékkal élők számára 
megfelelő módszertani háttérrel rendelkező 
oktató 

 Alaposabb szervezés 

 Problémamegoldó attitűd 

 egyesületi, alapítványi segítség 

 Enyhén értelmi fogyatékos, ill. tanulási zavaros 
személyek esetében a delegált oktató tacit 
képességei lehetővé tették az együttműködést 
és az eredményes képzést 

 rehabilitációs mentor segítsége 

 szociális munkás 

 korszerű oktatási eszközök 

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT SZEMÉLYEK 

 
 vizsgafeltételek egyénre szabása 

 türelem 

 gyakori ismétlés 

 Empatikus, a fogyatékkal élők számára megfelelő módszertani háttérrel rendelkező oktató 

 Alaposabb szervezés 

 Problémamegoldó attitűd 

 felmentés, írás- helyesírás, számolás alól 
 a delegált oktató tacit képességei lehetővé tették az együttműködést és az eredményes képzést 
 egyéni igények figyelembe vétele, időhosszabbítás, szóbeli/írásbeli magyarázatok előtérbe helyezése 

 Diszlexiás, diszgráfiás személyek esetében az előadó külön a feladatokat külön felolvasta, hosszabb időt adott a 
feladat megoldásra, interneten is elküldte az anyagot. 

 Hosszabb idő a vizsgán és külön tanári segítség 

 szociális munkás 

 korszerű oktatási eszközök 

Forrás: saját kutatás, 2016 
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igen
16%

nem
78%

nem tudom
6%

A kérdőív kitért arra, hogy a fogyatékossággal élő személyek részvételéből eredő speciális feltételek 
(amennyiben voltak ilyenek) okoztak-e bármilyen nehézséget az oktatásszervezőknek, az oktatóknak, 
illetve a vizsgáztatóknak.  

[19.3 A fogyatékossággal élő személy részvételéből adódó speciális 
feltételek okoztak-e bármilyen nehézséget az oktatásszervezőnek?] 

A 19.3. számú kérdésre 64 válasz érkezett. 78,1%-a az intézményeknek jelölte a nem választ, azonban 
a válaszadók 15,6%-a jelezte, hogy a fogyatékossággal élő képzésen történő részvételéből adódó 
speciális feltételek nehézséget jelentettek az oktatásszervező munkatárs számára. (15. ábra) 

 
15. ábra: A fogyatékossággal élő személy részvételéből adódó speciális feltételek okoztak-e 

bármilyen nehézséget az oktatásszervezőnek? (%) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás, 2016 

 

[19.4. A fogyatékossággal élő személy részvételéből adódó speciális 
feltételek okoztak-e bármilyen nehézséget az oktatóknak?] 

 

A 19.4. kérdésre 64 válasz érkezett. 77%-a az intézményeknek a nem választ jelölte, azonban a 
válaszadók 14%-a jelezte, hogy a fogyatékossággal élő személyek képzésen történő részvételéből adódó 
speciális feltételek nehézséget jelentettek az oktató számára. (16. ábra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 

igen
14%

nem 
77%

nem tudom
9%

16. ábra: A fogyatékossággal élő személy részvételéből adódó speciális feltételek okoztak-e 

bármilyen nehézséget az oktatóknak? (%) 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás, 2016 

 

[19.5. A fogyatékossággal élő személy részvételéből adódó speciális 
feltételek okoztak-e bármilyen nehézséget a vizsgáztatóknak?] 

 
A 19.5. kérdésre 63 válasz érkezett. Az intézmények 79,4%-a jelölte a nem választ, azonban a 11,1%-uk 
jelezte, hogy a fogyatékossággal élő képzésen történő részvételéből adódó speciális feltételek 
nehézséget jelentettek az vizsgáztató számára. (17. ábra) 
 
17. ábra: A fogyatékossággal élő személy részvételéből adódó speciális feltételek okoztak-e 

bármilyen nehézséget a vizsgáztatóknak? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás, 2016 

 

Az előző három kérdés valamelyikére igennel válaszoló intézmények a következő kérdés keretében 
leírhatták, hogy milyen jellegű nehézségekkel találkoztak. Erre a kérdésre 16 intézmény válaszolt. 

„Egy vidéki képzésünknél a tervezett helyszín akadálymentes volt, de sajnos végül mégsem azon a 
helyszínen béreltünk termet, így 3 kerekesszékes képzett emiatt nem tudott végül részt venni a 
képzésen, nagyon sajnáltuk, de sajnos nem tudtunk akadálymentes helyszínt találni, pedig 

próbáltuk.” 

igen
10%

nem 
79%

nem tudom
11%
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„Minden képzés-szervezésnél a környezeti elemeket ki kell alakítani, a képzési tartalmakhoz az egyéni 
vizuális segítéseket el kell készíteni. Az oktatóknak a KÉK nyelven kell fogalmazni és a feladatok 
megértéséről meg kell győződni. A vizsga már a kialakított környezetben gyakorlatba ágyazottan 

történik.” 

„Értelmi fogyatékos személyek vizsgáztatatására fel kellet készíteni a vizsgáztatókat.  Sikerült.” 

„A korábban említett körülmények állandó biztosítása, az eltérő vizsgakörülmények megszervezése és 
az eltérő feltételek kidolgozása, lebonyolítása.” 

„Az emelőlift működtetésére nem volt kezelő személyzet, illetve az akadálymentes oktatótermet a 
tagság szerette volna használni, ebből konfliktusok adódtak.” 

„egy csőlátásban szenvedő személy vizsgáztatását, oktatását nehezen oldottuk meg” 

„Az oktatók részéről speciális tananyag kidolgozásra, módszertanra, tematika felépítésre és 
fokozottan empatikus, segítő attitűdre valamint rugalmasságra volt szükség. Az oktatásszervező 

szempontjából pedig extrán sok elvárásnak kellett megfelelni annak érdekében, hogy minden képzési 
alkalom akadálymentesített helyszínen legyen megtartva, hogy megfelelő, szakmailag felkészült oktatók 
legyenek kiválasztva, és emellett a felmerülő adhoc jellegű résztvevői problémák is gördülékenyen, 

határidőn belül legyenek kezelve, az igényeknek megfelelően.” 

„Nem nehézség, minimális odafigyelés.” 

„Nagyon különböző szinten voltak a résztvevők a mindennapi élet problémáitól kezdve az egyéni 
fogyatékosságokig, ezért a kívánt eredmény eléréséhez a differenciálás differenciálását kellett 

elvégezni.” 

„Türelmesnek kellett lenni és "képekben" beszélni”. 

„Másféle didaktikai módszerek szükségesek, nehezebb a kommunikáció, az oktatóterem kiválasztása 
kiemelt figyelemmel történik, a vizsgán írásbeli helyett szóbeli vagy fordítva, több idő a vizsga 

teljesítésére.” 

„D kategóriás rövid tréningről lévén szó, nem volt vizsga. Ahogy írtam feljebb, nem jelezte a 
gyengénlátást, így nem készültem előre. A résztvevő nem tudta pl. elolvasni a feladatlapokat és kitölteni 
sem tudta, így szóban beszéltük meg. Az oktatás során egyes feladatok tervezett ideje hosszabbra 

nyúlt. A tematikában külön nem terveztünk kitérni a fogyatékkal élőket érintő kitételekre, ehhez a 
tréninget követően egyéni konzultációt ajánlottunk.” 

„Akadálymentes környezet biztosítása.” 

„Plusz munka.” 
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[19.7. A fogyatékossággal élő személyek képzéseikbe való bevonását 
támogatta-e valamilyen külső pályázati forrás?]  

 
 
Arra a kérdésre, hogy a fogyatékossággal élő személyek képzéseikbe való bevonását támogatta-e 
valamilyen külső pályázati forrás, 64 intézmény válaszolt. A válaszadók 42%-ának esetében a 
fogyatékossággal élő személyek képzéseikbe való bevonását támogatta külső pályázati forrás. 50% 
esetében ez nem merült fel, 8% pedig a jövőben szeretne ilyen típusú pályázati forrást igénybe venni. 26 
intézmény 42,3% jelölte meg a TÁMOP 1.1.1. és a TÁMOP 5.3.8. pályázatokat, csupán 11,5% a 
felnőttképzési normatív támogatást, míg 46,2% egyéb forrásból finanszírozta a célcsoport bevonását a 
képzéseikbe. (18. ábra) 
 
18. ábra: Pályázati forrás igénybevétele fogyatékossággal élő képzésben résztvevő esetén (%) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás, 2016 
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2.5.  AZ AKADÁLYMENTES RÉSZVÉTEL FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA 

A kérdőív 5. tematikus blokkja az akadálymentes részvétel feltételeinek biztosításához kapcsolódóan 
fogalmazott meg kérdéseket.  

393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 2. melléklete felsorolja azokat a tárgyi feltételeket, melyek segíthetik a 
különböző típusú fogyatékossággal élő felnőttek képzésben való részvételét. 

A következő, 20. kérdésre mind a 136 intézmény válaszolt. A kérdésben felsorolásra kerültek – célcsoport 
megjelölés nélkül – a rendelet által nevesített eszközök, melyek közül az intézményeknek meg kellett 
jelölniük azokat, melyek rendelkezésükre állnak.  

Az intézmények 32,4%-a nem rendelkezik egyik rendeletben felsorolt eszközzel sem.  52,9% jelölte a 
scannert, 33,8% pedig az állítható magasságú táblát. 20,6% rendelkezik számítógéppel, színes nagyító 
programmal. (4. táblázat) 

[20. A 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 2. melléklete felsorolja azokat a tárgyi 
feltételeket, melyek segíthetik a különböző típusú fogyatékossággal élő 
felnőttek képzésben való részvételét. Kérem, jelölje meg, hogy intézményük 
milyen eszközökkel rendelkezik a felsorolásból, amely(ek) segítheti(k) a 
fogyatékossággal élő résztvevő egyenlő esélyű hozzáférését a 
képzéseikhez!] 

 

4. táblázat: A 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt eszközök rendelkezésre 
állása az intézményekben 

TÁRGYI ESZKÖZÖK DB % 

Olvasótelevízió 4 2,9% 

Nagyítók 17 12,5% 

Kézikamerás olvasókészülék 2 1,5% 

Speciális könyvtartó eszköz 4 2,9% 

Számítógép színes, nagyító programmal 28 20,6% 

Világító színű, erősen kontrasztos, vagy nagyított méretű demonstrációs ábragyűjtemény 2 1,5% 

Pontírógép 4 2,9% 

Pontozó 2 1,5% 

Braille-tábla 3 2,2% 

Számítógép beszélő szintetizátorral vagy Braille-kijelzővel 8 5,9% 

Braille-nyomtató 5 3,7% 

Optacon 1 0,7% 

Scanner 72 52,9% 

Speciális rajzeszköz készlet 3 2,2% 

Abakusz 3 2,2% 

Vezetékes vagy vezeték nélküli egyéni vagy csoportos adó-vevő készülék 13 9,6% 

Hallásvizsgáló és hallókészülék-tesztelő felszerelés 4 2,9% 

A különböző nyelvi kommunikációs szinteknek megfelelő kifejezések képi megjelenítésére alkalmas 
elektronikus információhordozó 

16 11,8% 

A nyelvi kommunikáció vizuális, auditív megjelenítésének ellenőrzésére alkalmas elektronikus eszközök 14 10,3% 

A nyelvi fejlődésükben akadályozottak kommunikációját segítő nyelv szemléltetésére alkalmas 
audiovizuális, illetve elektronikus eszköz 

8 5,9% 

Állítható magasságú tábla 46 33,8% 

Nem rendelkezünk egyik felsorolt eszközzel sem 44 32,4% 

Egyéb 10 7,4% 

 
Forrás: saját kutatás, 2016 
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[21. Az Önök intézménye számára mennyire ismertek és egyértelműek a 
393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt tárgyi eszközök 

és azok funkciói?] 
 
A 21. kérdés arra volt kíváncsi, hogy a rendeletben meghatározott tárgyi feltételek – melyek a 20. 
kérdésben is felsorolásra kerültek – mennyire ismertek és mennyire egyértelműek az intézmények 
számára. A kérdésre válaszoló 136 intézmény 18%-a jelölte a teljes mértékben válaszlehetőséget, míg 
60%-uk számára részben ismertek, érthetőek a feltételek. 22%-a az intézményeknek az egyáltalán nem 
választ jelölte meg. (19. ábra) 

 

19. ábra: Az intézmények számára mennyire ismertek és egyértelműek a 393/2013. (XI.12.) Korm. 
rendelet 2. mellékletében felsorolt tárgyi eszközök és azok funkciói? (%) 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás, 2016 

 
393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt tárgyi eszközök és azok funkcióinak 
biztosításának kötelezettségével a 136 válaszadó intézmény 31%-a teljes mértékig egyetért, 62% 
részben, míg 7%-uk egyáltalán nem támogatja azt. 
 
393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt tárgyi eszközök és azok funkcióinak 
biztosításának kötelezettsége a 136 válaszadó 49%-a számára nehézséget okoz, 41%-nak pedig 
részben. Csupán 9,6%-uknak, azaz 13 intézménynek egyáltalán nem jelent nehézséget.  

 

[24. Milyen tulajdonban van/vannak az intézményük állandó képzési 
helyszíne(i)?] 

 

A válaszadó intézmények (136 db) 37,5%-nak állandó képzési helyszíne saját tulajdonú, 34,6%-nak 
bérelt, míg 16,9% részben saját, részben bérelt helyszínen folytatja képzési tevékenységét, 11%-nak 
pedig nincs állandó képzési helyszíne (20. ábra).  
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20. ábra: Milyen tulajdonban van/vannak az intézmények állandó képzési helyszíne(i)? (db, %) 

 

 

Forrás: saját kutatás, 2016 

 

[25. Kérem, jelölje meg, hogy mennyire törekednek arra, hogy a képzéseik 
akadálymentes környezetben valósuljanak meg?] 

A kérdőív 25. kérdése arra kérte az intézményeket, hogy egy 10 fokozatú skálán jelöljék meg, hogy 
mennyire törekednek arra, hogy képzéseik akadálymentes környezetben valósuljanak meg. A kérdésre 
minden intézmény válaszolt, az eredmények a 21. ábrában láthatóak. Az intézmények jelentős többség 
(101 db) 5-10 közötti értéket jelölt a skálán.   

21. ábra: Az akadálymentes képzési környezetre való törekvés 1-10-ig terjedő skálán történi 
meghatározása az intézmények önértékelése alapján (db) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás, 2016 

 

[26. Hirdettek-e, indítottak-e már olyan képzést, aminek célja kifejezetten a 
különböző területen tevékenykedő szakemberek felkészítése a 

fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű személyekkel való 
együttműködésre?] 

 

A 26. kérdés arról szeretett volna információt gyűjteni, hogy az intézmények indítottak-e már olyan 
képzést, mely célja kifejezetten a különböző területen tevékenykedő szakemberek felkészítése a 
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fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű személyekkel való együttműködésre. A 136 
válaszadó intézmény 14,7%-nak (20 db) volt már ilyen típusú képzése.  

 

[26.1. Amennyiben indítottak ilyen típusú képzést, akkor milyen volt az 
érdeklődés a képzés iránt?]  

 

A 20 igennel válaszoló intézmény közül 36,8% jelezte, hogy nagyon sokan jelentkeztek a képzésre, 
annyira népszerű volt, 52,6% szerint átlagos volt a jelentkezőik száma, míg 1-1 intézmény jelölte meg, 
hogy nagyon kevés résztvevőjük volt, illetve hogy jelentkező hiányában nem sikerült elindítani a képzést. 
  

[26.2. Amennyiben nem indítottak ilyen típusú képzést, akkor tervezik-e 
esetleg a jövőben?] 

 

Azon intézmények közül, akik ilyen típusú képzést nem indítottak (116 db) 17,4% tervezi a jövőben az 
indítást, 82,6% pedig továbbra sem. 

  

[27. Kérem, hogy jelölje meg, mennyire ért egyet az alábbiakban felsorolt 
állításokkal!]  

 

A kérdőív két Likert-skálát (27. és 30. kérdés) is tartalmazott. A kitöltő személyeknek egy 6 fokozatú 
skálán kellett meghatároznia, hogy mennyire ért egyet az általam felsorolt állításokkal. Az állítások és az 
arra kapott válaszok diagrammal ebben a fejezetben kerülnek bemutatásra, míg részletes elemzésük a 
hipotézisek igazolása c. fejezetben olvasható, utalva a diagramok sorszámaira.  
 
27. kérdés 1. számú. állítás:  
[A felnőttképzési szakértők számára szükséges volna olyan tartalmú továbbképzés biztosítása, 
mely segítő információval és támpontokkal látja el őket annak érdekében, hogy maximálisan 
segíteni tudják a képző intézményeket az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának 
megteremtésében.] 
 
22. ábra: Mennyire értenek egyet az intézmények a 27. kérdés 1. sz. állításával? (db) 

 

 

Forrás: saját kutatás, 2016  
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27. kérdés 2. számú. állítás:  
[A fogyatékossággal élő személyek részvétele a képzésekben nehézséget jelent az oktatók 
számára.] 

 
23. ábra: Mennyire értenek egyet az intézmények a 27. kérdés 2. sz. állításával? (db) 
 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás, 2016  
 
27. kérdés 3. számú. állítás:  
[A 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 2. melléklete segíti az intézményünket abban, hogy a 
fogyatékossággal élő felnőttek egyenlő esélyű részvételét biztosítani tudjuk igény esetén] 
 
24. ábra: Mennyire értenek egyet az intézmények a 27. kérdés 3. sz. állításával? (db) 
 

 

Forrás: saját kutatás, 2016  
 
27. kérdés 4. számú. állítás:  
[Az intézményünk számára nehézséget jelent az 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 2. mellékletében 
foglaltak biztosítása.] 
 

25. ábra: Mennyire értenek egyet az intézmények a 27. kérdés 4. sz. állításával? (db) 
 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás, 2016  
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27. kérdés 5. számú. állítás:  
 [A felnőttképzési intézmények munkatársai számára szükséges volna olyan tartalmú 
továbbképzés biztosítása, mely segítő információval és támpontokkal látja el őket annak 
érdekében, hogy maximálisan segíteni tudják a képző intézményeket az egyenlő esélyű hozzáférés 
biztosításának megteremtésében.] 
 

26. ábra: Mennyire értenek egyet az intézmények a 27. kérdés 5. sz. állításával? (db) 
 

 

 

 

 
Forrás: saját kutatás, 2016  

27. kérdés 6. számú. állítás:  
[A fogyatékossággal élő személyek részvétele a képzésekben nem jelent nehézséget az 
engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények számára.] 
 
27. ábra: Mennyire értenek egyet az intézmények a 27. kérdés 6. sz. állításával? (db) 
 

 

Forrás: saját kutatás, 2016  
 
27. kérdés 7. számú. állítás:  
[Az engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények számára segítséget jelent, hogy az új 
felnőttképzési törvényhez kapcsolódó 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében 
konkrét oktatáshoz szükséges feltételek, eszközök jelennek meg, melyek segítik a 
fogyatékossággal élő képzésben résztvevők egyenlő esélyű hozzáférését.] 
 

28. ábra: Mennyire értenek egyet az intézmények a 27. kérdés 7. sz. állításával? (db) 
 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás, 2016  
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2.6. FOGYATÉKOSSÁGSPECIFIKUS ISMERETEK, TOVÁBBKÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

A kérdőív 6. tematikus blokkjának kérdései arról szerettek volna információt kapni, hogy az engedéllyel 
rendelkező felnőttképzési intézmények munkatársai az elmúlt 4 évben részt vettek-e továbbképzéseken. 

28. Vettek-e részt munkatársaik az elmúlt 4 évben továbbképzéseken? 

A 28. kérdésre 121 intézmény válaszolt, melyek közül 83% részt vett különböző továbbképzéseken az 
elmúlt 4 évben (29. ábra).  A legtöbb intézmény szakmai konferenciákon és fórumokon vett részt az új 
ismeretek elsajátítása érdekében. 

29. ábra: Vettek-e részt munkatársaik az elmúlt 4 évben továbbképzéseken?  (%) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás, 2016  
 

 

29. Az intézményben dolgozó munkatársai részt vettek-e már olyan 
továbbképzésen, mely célja a fogyatékossággal élő személyek különböző 
csoportjainak megismerése, az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához 

szükséges specifikus ismeretek megszerzése?  
 

A 29. kérdés arra volt kíváncsi, hogy az intézményben dolgozó munkatársak részt vettek-e már olyan 
továbbképzésen, amelynek célja a fogyatékossággal élő személyek különböző csoportjainak 
megismerése, az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges specifikus ismeretek 
megszerzése. A válaszadó 136 intézmény 24%-a vett már részt ilyen tartalmú képzésen. A 103 nemmel 
válaszoló intézmény 68%-a szívesen venne részt ilyen típusú képzésen, míg 32%-a továbbra sem nyitna 
ebbe az irányba. 

Ahogyan korábban említésre került a tanulmányban, a kérdőív két Likert-skálát tartalmaz. A 27. 
kérdéshez hasonlóan a 30. kérdés esetében is a kitöltő személyeknek egy 6 fokozatú skálán kellett 
meghatároznia, hogy mennyire ért egyet a felsorolt állításokkal. Az állítások és az arra kapott válaszok 
ebben a fejezetben kerülnek bemutatásra, míg elemzésük a hipotézisek igazolása c. fejezetben 
olvasható, ahogyan a 27. kérdés esetében is.  
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30. kérdés 1. számú. állítás:  
 [Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzési intézményrendszer fontos szerepet tud vállalni a 
fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű személyek sikeres társadalmi 
(re)integrációjának érdekében.] 
 

30. ábra: Mennyire értenek egyet az intézmények a 30. kérdés 1. sz. állításával? (db) 
 

 

 Forrás: saját kutatás, 2016  
 

30. kérdés 2. számú. állítás:  
 [Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzési intézményrendszernek fontos szerepet kell vállalni a 
fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű személyek sikeres társadalmi 
(re)integrációjának érdekében.] 

 
 

31. ábra: Mennyire értenek egyet az intézmények a 30. kérdés 2. sz. állításával? (db) 
 

 

Forrás: saját kutatás, 2016  
 
30. kérdés 3. számú. állítás:  
[Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzési intézményrendszernek nem feladata a 
fogyatékossággal élő személyek egész életen át tartó tanulását, képzését biztosító rendszer 
létrejöttének megalapozása.] 

 
32. ábra: Mennyire értenek egyet az intézmények a 30. kérdés 3. sz. állításával? (db) 
 

 

 

 

 
Forrás: saját kutatás, 2016  
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30. kérdés 4. számú. állítás:  
 [A felnőttképzési normatív támogatás igénybevételének jelenlegi feltételei nem egyértelműek az 
engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények számára.] 

 
33. ábra: Mennyire értenek egyet az intézmények a 30. kérdés 4. sz. állításával? (db) 
 

 

 

 

Forrás: saját kutatás, 2016  
 

30. kérdés 5. számú. állítás:  
[Szükséges volna olyan pályázati forrás folyamatos biztosítása, mely igénybevehető az 
engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények számára fogyatékossággal élő felnőtt 
képzésben való részvétele esetén.] 
 
34. ábra: Mennyire értenek egyet az intézmények a 30. kérdés 5. sz. állításával? (db) 
 
 
 

 

 

 

Forrás: saját kutatás, 2016  
 

30. kérdés 6. számú. állítás: 
[A fogyatékossággal élő személyek sikeres részvétele a képzésekben jelentős 
hozzáadott értéket képvisel az engedéllyel rendelkező felnőttképzési 
intézmények mindennapi működésére vonatkozóan.] 

 
35. ábra: Mennyire értenek egyet az intézmények a 30. kérdés 6. sz. állításával? (db) 
 

 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás, 2016  
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30. kérdés 7. számú. állítás: 
[Az engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények számára segítséget jelent, hogy az új 
felnőttképzési törvényhez kapcsolódó 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében 
konkrét oktatáshoz szükséges feltételek, eszközök jelennek meg, melyek segítik a 
fogyatékossággal élő képzésben résztvevők egyenlő esélyű hozzáférését.] 

 
36. ábra: Mennyire értenek egyet az intézmények a 30. kérdés 7. sz. állításával? (db) 
 
 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás, 2016  
 

30. kérdés 8. számú. állítás: 
[Az engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények számára fontos, támogató eszköz lehet a 
felnőttképzési normatív támogatás a fogyatékossággal élő személyek képzésben való 
részvételének elősegítésében.] 

 
37. ábra: Mennyire értenek egyet az intézmények a 30. kérdés 8. sz. állításával? (db) 
 

 

Forrás: saját kutatás, 2016  
30. kérdés 9. számú. állítás: 
[A fogyatékossággal élő személyeket rendszeresen éri hátrányos megkülönböztetés, 
diszkrimináció a felnőttképzés területén.] 
 

38. ábra: Mennyire értenek egyet az intézmények a 30. kérdés 9. sz. állításával? (db) 
 

 

 

 

 

Forrás: saját kutatás, 2016  
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3. AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK TAPASZTALATAI  
„Tudomásul kell venni, hogy a magyar költségvetés annyi, amennyi. De tűhegy élességű diagnózis kell a 

megfelelő kezeléshez. Vagyis a civilekkel kutya kötelessége minden kormánynak együtt működni, hiszen a tudás 
és tapasztalat nélkülözhetetlen a jó jogszabály megalkotásához, végső soron egy működőképes mechanizmus 

létrejöttéhez. A civil szervezetek – a kritikájukkal együtt – nem ellenségei az államnak, hanem ugyanannak a 
politikai közösségnek a részeként olyan szerveződések, amelyek egy-egy témában, ügyben segítik a 

célcsoportot a jogaik vagy érdekeik érvényesítésében, egyúttal az államot szűkmarkú, de szükségszerű és 
hatékony működésében. Heroikus munkával szakemberek százai dolgoznak azért, hogy a Fogyatékossággal élő 

Személyek Jogairól szóló Egyezmény emberi jogi vívmányai érvényesülhessenek, olykor az állam nehézségi 
tehetetlenségével szemben is, de Európa közepén.” 

(Borza Beáta12) 

A kutatás második mintáját, azok az országos, fogyatékosságügyi érdekvédelmi szervezetek alkották, 
akik a 393/2013 sz. végrehajtási rendelet 2. sz. mellékletében megnevezett fogyatékossági csoportok 
érdekvédelmét látják el Magyarország területén: 

1. Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 
2. Mozgáskorlátozottak Szervezeteinek Országos Szövetsége 
3. Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 

Számos kutatás, tanulmány megállapítja, hogy a fogyatékossággal élő felnőttek képzettségi szintje 
jelentősen elmarad a nem fogyatékos népesség képzettségi szintjétől. Nem létezik azonban egy 
kidolgozott stratégián működő, kifejezetten a fogyatékossággal élő személyek egész életen át tartó 
tanulását, képzését és továbbképzését biztosító képzési rendszer (Az alapvető jogok biztosának 
Jelentése az AJB-4832/2012. sz. ügyben). Az Ombudsman 2012-ben indított „A Munka Méltósága” c. 
projektje során megkérdezett különböző fogyatékossági csoportok érdekvédelmi szervezetei kivétel 
nélkül arról számoltak be, hogy tapasztalataik szerint az integráltan megvalósuló képzések szükséges 
személyi és tárgyi feltételei nem állnak rendelkezésre. Ebből az következik, hogy a különböző 
jogszabályok és rendeletek által biztosított integrált és egyenlő eséllyel történő képzésben való részvétel 
lehetősége mindenki számára nyitva áll, de inkább egy elvi lehetőség marad. A valódi részvételt leginkább 
a felnőttképzési intézmények attitűdje határozza meg, továbbá jelentősen függ a képzések finanszírozási 
formájától.  
Meggyőződésem, hogy az eredményes cselekvés egyik gátja, hogy nem elsődleges forrásból, az 
érintettektől hallunk arról, hogy milyen problémákkal néznek szembe, mi jelenti számukra a valódi 
segítséget. Mindezek nélkül próbálunk meg javaslatokat megfogalmazni. 
A fogyatékosságtudományt érintő határtudományok területén történő kutatások kapcsán kiemelt 
jelentőséggel bír az érintett személyek bevonása a „Semmit rólunk, nélkülünk”-elv alapján. Ennek 
érdekében elengedhetetlennek tartottam bevonni magukat a fogyatékossággal élő személyeket országos 
érdekvédelmi szervezeteiken keresztül annak érdekében, hogy adatokat kapjunk arra vonatkozóan, hogy: 
 

 Milyen tapasztalataik vannak az iskolarendszeren kívüli felnőttképzéshez történő egyenlő esélyű 
részvételről. 

 Hogyan vélekednek a fogyatékossággal élő felnőtt személyek tanulási lehetőségeiről és ezzel 
összefüggésben a munkavállalási esélyekről. 

 Számukra mit jelent a képzéshez, oktatáshoz való akadálytalan hozzáférés. 
 Hogyan vélekednek a 393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet a mellékletekben felsorolt oktatási 

eszközök, berendezési tárgyakról. 
 Van-e és ha igen, akkor milyen jellegű módosítási javaslatuk a végrehajtási rendeletben 

megtalálható oktatási eszközök és berendezési tárgyak kapcsán. 
 

                                                           
12 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Esélyegyenlőségi- és Gyermekjogi Főosztály vezetője 
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3.1. „ELŐHANG” 
 

„A legnagyobb problémát én tudod, hogy miben látom?  
Abban, hogy olyan fogyatékosügyi koordinátorra, szakemberre lenne szükség, akinek reális pályaképe van, aki 

hatékonyan tud abban segítséget nyújtani, hogy ki milyen lehetőségekkel sáfárkodhat, s mire képes. Számtalan 
esetben tapasztalom azt, hogy például egy látássérült elmegy mezőgazdasági szakra,  bocsánat agrárra, s utána 

semmit nem tud kezdeni vele…  
Én ebben látom a legnagyobb problémát, továbbá abban, hogy olyan személyek a fogyatékosügyi koordinátorok, 

akik szintén a „fogyatékos embernek minden jár alapon” a szakmai gyakorlat alól is felmentést akar kicsiholni a 
fogyatékos személynek… Tavaly voltam egy hasonló konferencián, ahol ugyanebbe az irányba ment el a 

beszélgetés, s felálltam… kb. egyedül voltam a saját véleményemmel, vakként a teremben… 

Két oldalról beszélhetünk szerintem: Egyrészről egy sokkal hatékonyabb felkészítés lenne szükséges mind a 
szülők, mind pedig a fogyatékkal élők esetében arról, hogy milyen lehetőségeik vannak, milyen úton indulhatnak 

el. Nagyon sok fogyatékos embernek nincs reális pályaképe, illetve nem rendelkezik reális önismerettel, nem 
tudja felmérni azt, hogy milyen lehetőségei vannak a sikeres bizonyítvány megszerzéséhez, avagy az 

elhelyezkedéshez a munkaerőpiacon. Az oktatási intézmények részéről pedig nem a paternalista álláspontot 
kellene képviselni, hiszen a későbbiekben a munkahelyen nem fog tudni beilleszkedni akkor, ha pl. a 

fogyatékosügyi koordinátor végzi el helyette a feladatát. 
Meg kellene tanítani a fogyatékossággal élő fiatalokat arra, hogy „kifogják a halat” maguknak, hálót adni nekik, s 

nem kifogni helyettük. 

Az említett másik oldal pedig az, hogy ezzel együtt fel kellene készíteni mind az oktatási intézményeket, s 
különös tekintettel a gyakorlati tárgyakat oktatókat és a fogyatékosügyi koordinátorokat  arra, hogy miben tudnak 

segítségére lenni egy fogyatékos embernek, mit csinálhat, s mit nem, tehát hálót adhat, de halat nem foghat 
helyette… 

Ki kellene szélesíteni azt a képzési palettát, ahol reális lehetőségekkel vehetnének fogyatékosok részt, a 
munkaerőpiacra pedig a sikeres vizsgát követően lenne is esélyük integrálódni… 

Én úgy vélem, hogy a felnőttoktatás nagymértékben hozzájárulhatna a munkaerőpiacra történő integrációhoz, 
amennyiben az megfelelő személyi feltételek mellett valósulhatna meg… ha a képzés nyitva állna előtte, nem 

csupán „hideg integráció” formájában valósulna meg az oktatás…  

Igen elvi kérdés marad az egyenlő esélyű hozzáférés, mert ami a legfontosabb, hogy a gyakorlati órákra abszolút 
nincsenek felkészítve az oktatók abban az esetben, ha egy fogyatékossággal élőnek kell segítséget nyújtaniuk.” 

(XY, 34 éves, vak hölgy) 
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3.2. MÉLTÁNYOSSÁG ÉS FELNŐTTKORI TANULÁS – CIVIL SZEMMEL 

Jelen kutatás az országos fogyatékosságügyi érdekvédelmi szervezetek véleményét is fel kívánta tárni, 
megalapozva ezzel a disszertációhoz készítendő későbbi mélyinterjúkat és fókuszcsoportokat érintett, 
fogyatékossággal él személyekkel, annak érdekében, hogy megpróbáljak mélyebbre látni az intézményi 
szint alá.  
 

A fejezetben található rövidítések:  
 MEOSZ:  

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 
 MVGYOSZ:  

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 
 SINOSZ:  

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 
 FOT: 1998. évi XXVI. törvény 
 CRPD: Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény 
 IT: Intézkedési terv 

 

A kiválasztott országos fogyatékosságügyi érdekvédelmi szervezetektől a következő kérdésekre vártam 
a választ, véleményük kifejtését:  

1. Mennyire értenek egyet a 2013. évi LXXVII. törvény 2. §-a szerinti ’fogyatékos felnőtt’ fogalmának 
meghatározásával? Elfogadható-e számukra? Egyértelmű-e számukra ez a meghatározás? 

2. Mennyire értenek egyet a 393/2013. sz. Korm. rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott tárgyi 
feltételekkel, kifejezetten az adott szervezet által képviselt csoport tekintetében. 

3. Segítheti-e a 2. számú mellékletben található táblázat a felnőttképzési intézményeket az egyenlő 
esélyű hozzáférés biztosításában? 

4. Véleményük szerint segíti-e a felnőttképzéshez való egyenlő esélyű hozzáférést az, hogy a 
felnőttképzés új törvényi szabályozása konkrét feltételek biztosítását várja el az intézményektől? 

5. Volna-e módosítási javaslatuk a végrehajtási rendeletben megtalálható oktatási eszközök és 
berendezési tárgyak kapcsán? 

6. Látássérült/Mozgássérült/Hallássérült személyek számára mit jelent a képzéshez, oktatáshoz 
való akadálymentes hozzáférés? 

7. Érdekvédelmi szervezetként milyen tapasztalataitok, meglátásaitok vannak az iskolarendszeren 
kívüli felnőttképzéshez történő egyenlő esélyű részvételről? 

8. Mit gondolnak arról, hogy a felnőttkori tanulás milyen mértékben képes hozzájárulni a 
munkavállalási esélyek növeléséhez?  
 

A civil szervezetek mindegyike nagyon készségesen reagált megkeresésemre és őszintén, valós 
tapasztalataik megosztásával segítette a kutatást. 
Úgy vélem válaszaik tovább erősítik az engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények válaszai által 
már felvetett problémákat, úgymint a fogyatékossággal élő felnőtt fogalma vagy az egyenlő esélyű 
hozzáférés biztosításának feltételrendszerében való útkeresés, bizonytalanság. Összességében 
válaszaikkal reflektálnak társadalmunkra, viszonyrendszereinkre, egymásról való gondolkodásunkra, 
egymáshoz való hozzáállásunkra. Miközben olvassuk soraikat, úgy vélem, hogy nem tudjuk csupán 
azokat az oktatás és a munkavállalás terepén értelmezni, hiszen ennél többről van szó.  
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A kutatásom címében is ott a (re)integráció szó. Elgondolkodtató és átgondolandó. Alapvetően arra utal, 
hogy nem egy társadalomban létezünk, pedig igen. De valahogy mégis úgy gondolkodunk a tudományban 
és mindennapokban is, hogy a különböző társadalmi csoportok olyanok, mint a biológiában a rendszertan. 
Csoportosítunk, megkülönböztetünk, máshová sorolunk, alkotjuk, elemezzük, hogy miben is különbözünk 
egymástól, pedig valójában a közös pont minden egyéb tényező felett áll és fontosabb annál.  
Ahogy a közel 110 éves, közel 15 ezer fős tagsággal rendelkező SINOSZ válaszában is olvasható:  
„a szakpolitika, a döntéshozó és maga a társadalom is egyre nehezebben küzd meg azzal, hogy 
letagadni, nem létezőnek minősíteni már nem tudja a fogyatékossággal élő emberek több 
százezres tömegét, – amely folyamatot az alulról jövő szerveződések, az érdekvédelmi törekvések 
eredményének lehet betudni – ugyanakkor még mindig nem képes/nem akarja a társadalmi 
befogadás folyamatát a törvénykezés szintjéről a végrehajtás, a gyakorlati megvalósítás szintjére 
emelni.”   
A kutatás témáját tekintve nem elhanyagolható vagy megkerülhető a civil, érdekvédelmi szervezetek 
véleménye, tapasztalata. Olyan szervezetekről van szó, melyek minden tevékenységüket érintett 
személyek bevonásával, a „Semmit rólunk, nélkülünk” elv alapján valósítanak meg, működtetnek 
valamiféle elemi, őserővel. Felbecsülhetetlen érték ez és lehetőség a tanulásra. Egymásról, egymástól, 
együtt.  
Véleményem szerint a civil szervezetek felhalmozott tudását a mai napig nem becsüljük meg eléggé, itt 
az ideje elgondolkodnunk ezen. 

 

A következőkben a kérdéseimet és az arra kapott válaszokat nem zavarom meg saját soraimmal, valamint 
teljes egységében közlöm őket.  
 

1. Mennyire értenek egyet a 2013. évi LXXVII. törvény 2. §-a szerinti ’fogyatékos felnőtt’ 
fogalmának meghatározásával? Elfogadható-e számukra? Egyértelmű-e számukra ez a 
meghatározás? 

 

MEOSZ:  

„A meghatározás egyértelmű, és megfelel a jelenleg elfogadott fogyatékos fogalomnak, amennyiben a 
végrehajtási rendelet szabályait vesszük figyelembe. Maga a FOT tágabb körben definiálja a 
fogyatékosságot, melyet a gyakorlatban a FOT támogatási minősítési vizsgálata hivatott legitimálni, és 
szűkíteni. 
Azonban a mozgáskorlátozott személyek köre jóval tágabb a fogyatékossági támogatásban részesülők 
körénél, hiszen hazánkban jobb egészségi állapot is kölcsönhatásba lép számos társadalmi hátránnyal, 
amely gátolja a társadalmi részvételt. 
A MEOSZ fogyatékossági fogalomnak, az emberjogi szemléletű meghatározást tekinti irányadónak, 
melyet a CRPD13 preambuluma az alábbiakban rögzít: 
„e) elismerve, hogy a fogyatékosság egy változó fogalom, továbbá, hogy a fogyatékosság a 
fogyatékossággal élő személyek és az attitűdbeli, illetve a környezeti akadályok kölcsönhatásának 
következménye, amely gátolja őket a társadalomban való teljes és hatékony, másokkal azonos alapon 
történő részvételben;” 

                                                           
13 Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény 
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A hazai gyakorlat, azonban az, hogy a különböző kedvezmények, szolgáltatások igénybevételét 
különböző elsősorban medikális szempontú vizsgálatokhoz köti, melynek alapja egy orvosi vizsgálat: 
ilyenek a komplex minősítés, a közlekedőképesség vizsgálat vagy a fogyatékossági támogatáshoz 
szükséges szakértői vélemény.  
Szövetségünk célja kettős egyrészt a vizsgálatok áthangolása, oly módon, hogy a CRPD-vel 
összhangban az egyén a társadalmi részvételét vizsgáló akadálymentesítési szempontok legyenek a 
meghatározóak a támogatásokhoz való jogosultság megállapításakor, kialakításakor. Másrészt az 
egyezmény kiemeli a fokozott támogatási szükségletű személyek - esetünkben a súlyosan mozgássérült 
személyek- szempontjait. Az egyezmény értelmében e célcsoport többletigényeit figyelembe véve 
kell megszervezni a különböző szolgáltatásokat. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy azok a személyek, 
akik jogosultak a különböző ellátásokra, szolgáltatásokra, de mivel súlyosan mozgáskorlátozottak, azokat 
mégsem tudják használni, mert számukra ezek a lehetőségek nem elégségesek. Ezen, a fokozott 
támogatású szükségletű személyek szempontjából használhatatlan szolgáltatások kialakításának oka, 
hogy a költségesebbnek ítélt pl. akadálymentesítést, személyi segítést a programgazdák nem vállalják 
fel.   

Így képez a társadalom a fogyatékos embereken belül egy olyan társadalmi csoportot, akiknek 
emberi méltóságához való alapjoga nap, mint nap sérül.” 

 

MVGYOSZ: 

„Ahhoz, hogy a válaszadás megalapozott legyen, be kell idéznünk a hivatkozott jogszabályt, miszerint „4. 
§ E törvény alkalmazásában a) fogyatékos személy: az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan 
érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással - illetve ezek bármilyen 
halmozódásával - él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a 
hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja. 
Ezzel teljesen egyetértünk. Elfogadható és egyértelmű is a fogalom.” 

 

SINOSZ: 

„A 2013. évi felnőttképzési törvény viszonyát a hazánkban élő fogyatékos személyekhez leginkább az 
tükrözi, hogy a képzés alanyaként meghatározott személyek leírása, körülírása, meghatározása kapcsán 
a törvényalkotó még csak nem is vette a fáradtságot, hogy egy oktatási modell szemléletéből kiindulva 
és az oktatás „szükségletalapú” megközelítésére fókuszálva definiálja a társadalom azon tagjainak körét, 
akiket tudáshoz, művelődéshez, szakképesítéshez kíván juttatni. (ha egyáltalán van az intézményeknek 
ilyen motivációjuk) Definíció hiányban kölcsönvette a 1998 évi törvényi meghatározását, amelyről igaz, 
hogy a fogyatékosok jogait deklaratívan leíró szabályozó, de célját, küldetését tekintve más irányú, eltérő 
funkciójú és szemléletű dokumentum.  Nyilvánvaló, hogy a FOT célja, funkciója nem szolgálhatja egy 
másik törvény célcsoportjának a pontos körülírását. Különösen nem a 4 § a pontja, mivel ez 
meghatározás tovább szűkíti a kört azokra, akik fogyatékossági támogatásban részesülnek, miközben 
jóval szélesebb (lehet) az a kör, akik a felnőttképzés célcsoportját alkot(hat)ják. Értelmezhetjük úgy is, a 
felnőttképzés nem is számol velük, amelyet a KSH adatok is jól tükröznek. Szerény számban jutnak el a 
felnőttképzésbe, jellemzően megrekednek a közoktatás szintjén, nem tényezők az oktatási piacon, az 
ellátórendszerben kötnek ki, hamar feladásra kényszeríti őket a társadalom, mert nem is kalkulálnak 
velük. Nagyon helytelenül.  

A szakpolitika, a döntéshozó és maga a társadalom is egyre nehezebben küzd meg azzal, hogy 
letagadni, nem létezőnek minősíteni már nem tudja a fogyatékossággal élő emberek több 
százezres tömegét, – amely folyamatot az alulról jövő szerveződések, az érdekvédelmi törekvések 
eredményének lehet betudni – ugyanakkor még mindig nem képes/nem akarja a társadalmi 
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befogadás folyamatát a törvénykezés szintjéről a végrehajtás, a gyakorlati megvalósítás szintjére 
emelni. Sajnos a szakpolitika nehezen, vagy egyáltalán nem képes megbirkózni azzal a lehetőséggel, 
hogy az érintettek tapasztalatait, javaslatait építse be a törvényalkotásba és a megvalósítást szorgalmazó 
végrehatási rendeletekbe. Az „úgysem képesek erre” gondolata hatja át a viszonyrendszert, jelen van az 
előítélet, a tájékozatlanság, a tehetetlenség, az óvatoskodás, a bizalmatlanság, a nem tudom, hogyan 
bánjak vele csapdája. Egyszerűbb nem létezőnek titulálni ezt a problémát, akkor nem kell rajta 
gondolkozni.     

Az is látható, ha a végrehajtási rendelet szintjére eljutnak egy – egy törvényalkotási folyamat során, a 
megvalósítás, a források mellérendelése, vagy az ellenőrzés szintjén akadnak el a folyamatok. A mai 
magyar társadalom valamennyi szereplője inkább teherként éli meg és századrangú társadalmi 
nehézségként kezeli a fogyatékosok társadalmi csoportjának létét. Nem néz szembe a nehézséggel, 
hiszen nem tud mit kezdeni velük.  Nem csoda hát, hogy a fogyatékosok csoportjára vonatkozó helytálló 
kifejezések, intézkedések és megoldási javaslatok nem születnek meg.  

Továbbá fontos kérdés, hogy vajon maguk a felnőttképzési intézmények tudják-e értelmezni a 
törvényben meghatározott definíciót és gyakorlatukra vonatkoztatni. Attól tartunk, hogy ez egy 
alapvetően fontos, de problémás kérdés.„ 

 

2. Mennyire értenek egyet a 393/2013. sz. Korm. rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott 
tárgyi feltételekkel, kifejezetten az adott szervezet által képviselt csoport tekintetében. 

 

MEOSZ: 

„Szövetségünk véleménye szerint a felnőttképzési oktatás, vagyis a felnőttképzési akkreditáció 
alapfeltétele legyen a teljes körű akadálymentesítés, az egyetemes tervezés paradigmája szerint 
(épület, tanterem, szolgáltatások is) (1.sz melléklet kiegészítése javasolt).  Az egyénre szabott tárgyi 
feltételeket az ésszerű alkalmazkodás mentén akkor kell biztosítani, amikor az egyén a felnőttképzésre 
felvételt nyert (pl. személyi segítés, digitális eszközök használatának biztosítása stb.)” 
 

MVGYOSZ 

A Braille-nyomtató megléte nem eredményezi azt, hogy azzal a magyar Braille-írás szabályainak 
megfelelően lehet Braille-írást nyomtatni. Speciális szoftver és a szoftvert használni tudó, a Braille-írás 
hazai szabályait ismerő és alkalmazó személy is szükséges hozzá. 
Az egyenlő esélyű hozzáférés fogalomköre nem korlátozódik a tananyag elsajátítására, hanem 
kiterjed az oktatás helyszínének fizikai és infokommunikációs területeire is. Felesleges ráfordítási 
kényszert terhel a jogszabály a képző intézményekre.” 

 

 SINOSZ: 

„Annak a kérdése, hogy vajon ebben az esetben mi a legjobb megoldás érdemes néhány pro és kontra 
érvet felsorakoztatni. Egyrészt lehet előnye a konkrét feltételek felsorolásának, mivel találkozik az 
intézmény azzal a ténnyel, miszerint számítania kell arra, hogy képzésein fogyatékossággal élő 
résztvevője is lehet, akinek felmerülhet bármilyen speciális igénye, kérése. Azonban nem vagyunk 
meggyőződve arról, hogy nem-e rémiszti meg az intézmények munkatársait a lista, ami persze ahogyan 
jelzi is, a rendelet nem kőbe vésett, hiszen helyettesíthetőek a felsorolt eszközök azonos funkcióval bíró 
tárgyi eszközzel.  
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Véleményünk szerint problémát jelenthet az intézmények számára már a felsorolt eszközök értelmezése 
is, így nehezen elvárható, hogy tudják, mivel tudják azokat helyettesíteni. Jó példa erre a következő: „A 
különböző nyelvi kommunikációs szinteknek megfelelő kifejezések képi megjelenítésére alkalmas 
elektronikus információhordozó” vagy „A nyelvi fejlődésükben akadályozottak kommunikációját segítő 
nyelv szemléltetésére alkalmas audiovizuális, illetve elektronikus eszköz”. Kiemelnénk még, hogy a 
táblázatban felsorolt eszközök között megtalálható a következő: „Hallásvizsgáló és hallókészülék-tesztelő 
felszerelés”.  
Nem értjük, hogy az intézményeknek miért kellene tesztelni a képzéseken részt venni kívánó vagy 
résztvevő hallássérült személy hallását vagy hallókészülékét tesztelni. Ha ezt elvárnánk, akkor az 
ehhez szükséges szakirányú audiológiai szakképesítés meglétét is szükségessé kellene tennünk 
a személyi feltételek között. Be kell látnunk, hogy ez felesleges, nem egyértelmű, zavart keltő és 
átgondolatlan bejegyzése a táblázatnak.  
 
A tárgyi feltételekből világosan látszik, hogy a törvényalkotónak semmiféle tudása, tapasztalása nincs az 
oktatási segédletek szükségletalapú meghatározása kapcsán. Beírt valamit, felületesen és pongyola 
megfogalmazással. A felsorolt eszközök köszönő viszonyban sincsenek a valódi szükséglettel és 
nem szolgálják sem egy siket sem egy nagyothalló személy akadálymentes részvételét az 
oktatásba. Ismét megjelenik egy helytelen kifejezés, leleplezve a törvényalkotót, hogy mennyire 
tájékozatlan. Nem szedi szét siket és nagyothalló személyre a feltételek részletezését, valószínű nincs is 
tisztában vele.   

 

3. Segítheti-e a 2. számú mellékletben található táblázat a felnőttképzési intézményeket az 
egyenlő esélyű hozzáférés biztosításában? 

 

MEOSZ:  

„Igen, de bővíteni szükséges.” 
 

MVGYOSZ: 

„Minimális szinten, igen.” 
 

SINOSZ: 

 „Egyáltalán nem. Inkább bizonytalanná teszi zavaros fogalomhasználatával, megijednek a bűvös és 
értelmezhetetlen eszközlistától.”  
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4. Véleményük szerint segíti-e a felnőttképzéshez való egyenlő esélyű hozzáférést az, hogy 
a felnőttképzés új törvényi szabályozása konkrét feltételek biztosítását várja el az 
intézményektől? 

 

MEOSZ:  

A MEOSZ szerint segíti, de szükség van a teljes körű akadálymentesítésre, a személyi segítés 
biztosítására és az ésszerű alkalmazkodás elvének figyelembevételére.  
 

MVGYOSZ: 

„Nem. Bár a felsorolt eszközök tekintetében engedi, hogy azonos célra lehessen helyettesítő eszközöket 
alkalmazni, nem tér ki az oktatás helyszínére vonatkozó fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés 
módozataira.  
Ha nem tud az oktatás helyszínén önállóan tájékozódni, közlekedni egy látássérült, akkor nem 
valósul meg az oktatáshoz történő egyenlőesélyű hozzáférés alapfeltétele.  
A látás hiányából, vagy gyenge mivoltából származó hátrányok áthidalását segítő technológiák is 
folyamatosan fejlődnek, nem szabad olyan korlátokat szabni, amik a hatékonyabb eszközöket kizárják a 
körből.” 
 

SINOSZ: 

„Segítené egy átlátható, jól értelmezhető feltételrendszer. Annak hiányában viszont hagyni kellene, 
hogy saját adottságaihoz igazítva tudják kialakítani az egyenlő esélyű hozzáférést. Az igazi áttörést az 
jelentené, ha motiválva lennének a fogyatékossággal élő hallgatók bevonására, és lenne egy küldetésük 
erre vonatkozóan megfogalmazva é s komolyan vennék a referens szerepkört, illetve a referensek nem 

elégednének meg azzal, hogy ez a szerepkörük, hanem egyfajta követként egyeztetnének az érintettek 
a képviseleti szerveivel, hogy ők is végre képben legyenek.”  

 

5. Volna-e módosítási javaslatuk a végrehajtási rendeletben megtalálható oktatási eszközök 
és berendezési tárgyak kapcsán? 

 

MEOSZ: 

„Digitális tábla, digitális oktató anyag, állítható asztalok, térd szabad íróasztal, állítható magasságú-, 
dőlésszögű asztal, állítható szék, személyre szabott eszközök (speciális nagyméretű billentyűzet, egér), 
jól olvasható kivetítő, tananyag papír és elektronikus formában való rendelkezésre bocsátás, személyi 
segítő jegyzeteléshez, és támogató szolgáltatás biztosítása.” 
 

MVGYOSZ: 

„Igen. Konkrét eszközök helyett inkább a képzésben látássérültként résztvevőt az adott cél 
elérésében személyre szabottan segítő eszközök körülírását támogatjuk. 
Például: Az egyenlő esélyű hozzáférést biztosító jegyzetelő eszköz, olvasást segítő eszköz, oktató 
felületen megjelenített írott, vagy grafikus információhoz jutást segítő eszköz, vagy módszer alkalmazása. 
(Oktató filmeknél audió feliratozás, vagyis narráció, prezentációknál a diákról okos telefonnal 
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leolvastatható kódolt tartalom, vagyis QE kód, Flipchartra, vagy táblára felírt információ esetén 
előzetesen, vagy valós időben megküldött, előre szerkesztett, a megjelenített információval megegyező 
tartalmú digitális információ)” 
 

SINOSZ: 

„A sorolt eszközök konkretizálása, a siket és nagyothalló személyek eltérő akadálymentes oktatási 
szükségleteinek világos listázása, mégpedig általuk is kontrollált módon.” 

 

6. Látássérült/Mozgássérült/Hallássérült személyek számára mit jelent a képzéshez, 
oktatáshoz való akadálymentes hozzáférés? 

 

MEOSZ: 

„Épületbe való bejutás, akadálymentes illemhely, tanterembe való bejutás, térd szabad íróasztal, állítható 
magasságú-, dőlésszögű asztal, állítható szék, személyre szabót eszközök (speciális nagyméretű 
billentyűzet, egér), jól olvasható kivetítő, tananyag papír és elektronikus formában való rendelkezésre 
állás, személyi segítő jegyzeteléshez és a személyes szükségletek támogatásához is. 
Fontos, hogy a támogatások a képzés teljes időtartama alatt legitim módon álljanak rendelkezésre, 
illetve a vizsgázás, a számonkérés is az egyéni szükségletekhez mérten akadálymentes legyen (pl. 
szóbeli számonkérés), és biztosítsa a másokkal azonos szintű vizsga követelmények teljesítését, 
és a végzettség megszerzését.” 

 

MVGYOSZ: 

„Az oktatás helyszínének akadálymentes megközelíthetősége, a helyszínen akadálytalan közlekedés, 
mozgás lehetőségének rendelkezésre állása, a tájokozódáshoz, tananyagokhoz, az oktatás keretében 
szerezhető mindennemű információhoz (beleértve az online felületeket is mindenféle végfelhasználói 
eszközön) való egyenlőesélyű hozzáférés megléte, a vizsgáztatás, számonkérés alkalmával, ide értve a 
vizsgákat is.” 
 

SINOSZ: 

„Siket személyek esetében alap: jelnyelvi tolmács, jegyzetelő tolmács, tutori rendszer (vizuális 
kapcsolatteremtési lehetőséggel), a tanár/intézmény részéről pozitív diszkrimináció, a fizikai környezet 
függvényében igényekhez alakított tantermi elhelyezkedés. Prezentációk használata, a tanár diák, 
tolmács között előzetes egyeztetések, a tolmács számára a hangzó kommunikáció hozzáférésének 
biztosítása (FM rendszer a tanár nyakában). Tanárok, oktatók érzékenyítése, diákok érzékenyítése, 
hallgató érzékenyítése, mentorálás.  

Nagyothalló személyek esetében: orális/és vagy jelnyelvi tolmács, jegyzetelő tolmács, tanári/órai 
jegyzetek, indukciós hurok, tantermi elhelyezkedés során előnyök, tanárok, diákok érzékenyítése, 
mentorálás. 

Mindkét esetben az intézménynek a referensen keresztül az érintettektől meg kell kérdezni, hogy ők 
mit/hogyan szeretnék. Másrészt nem csak a tanórákat, hanem az intézmény formális/informális 
eseményeit is hozzáférhetővé kell tenni a hallgatók számára - intézményi költségen.„          
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7. Érdekvédelmi szervezetként milyen tapasztalataik, meglátásaik vannak az 
iskolarendszeren kívüli felnőttképzéshez történő egyenlő esélyű részvételről? 

 

MEOSZ: 

„Az akadálymentesség nem kötelező volta miatt, a felnőttképzés mai rendszerét a kerekesszékkel 
közlekedők nem tudják igénybe venni.”  

  

MVGYOSZ: 

„Formálisan panasz még nem érkezett hozzánk a tárgykörben. Mivel az MVGYOSZ nem, hanem 
tagegyesületei rendelkeznek a látássérültekkel, közvetlen kapcsolattal, csak kisszámú és magánjellegű 
kapcsolatokból eredő információval rendelkezünk a tárgykörben. 
A beszámolók alapján elmondható, hogy a felnőttképzésben részt vett látássérültek számára képzési 
intézményenként változó a képzéshez történő egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. 
Minél nagyobb a képző intézmény, annál nagyobb gondot fordítanak a megfelelő feltételek 
biztosítására. Kisebb képzéseken az egyenlő esélyű hozzáférést a tankönyvek szöveges 
tartalmának digitális formátumú biztosításában merül ki. Közös vonás, hogy az online felületeken 
hozzáférhető tananyagokhoz csak részben, vagy egyáltalán nem férnek hozzá a látássérült 
hallgatók, ugyanígy a flipchartokon, prezentációkon, tábla feliratokban levő információhoz sem.”  
 

SINOSZ: 

 „Sem az intézmények, sem a továbbtanulni szándékozók nincsenek tisztában lehetőségekkel, 
pontosabban inkább mindkét fél csak a korlátokkal szembesül, így mindkét szereplő hamar feladja. 

Amennyiben van akadálymentes felnőttképzés a hallássérültek részére, az általában pályázati 
pénzből van finanszírozva, valamint nem integrált/inkluzív oktatás keretében valósul meg, hanem 
kifejezetten hallássérült személyekkel van feltöltve a csoport létszáma. Nem gyakori jelenségről 
beszélhetünk, így az egyénileg tanulni vágyó hallássérült felnőtt az esetek többségében akkor sem tud 
az induló képzésekben részt venni, ha megfelel a kellő bemeneti feltételeknek, valamint rendelkezésére 
állnak a képzés elvégzéséhez szükséges anyagiak, de akadálymentesítési szükségletei vannak és 
azokat a képzést meghirdető intézmény nem tudja/nem akarja kielégíteni.” 

  

8. Mit gondolnak arról, hogy a felnőttkori tanulás milyen mértékben képes hozzájárulni a 
munkavállalási esélyek növeléséhez?  

 

MEOSZ: 

„Felnőttkori tanulás és az élethosszig tanulás a fogyatékos emberek alapjoga, melyre a Magyar 
Állam kötelezettséget vállalt (ld. CRPD 24 cikk, és amely központi szerepet tölt be a versenyképesség, 
a foglalkoztathatóság, a társadalmi befogadás, és a személyes fejlődés fejlesztésének tekintetében.  
Fontos kiemelni, hogy az OFP a fogyatékos emberek tekintetében is életpályában gondolkodik, és a 
fogyatékos emberek versenyképes tudása, és foglalkoztatása a cél, alábbiakban az OFP és a hozzá 
kapcsolódó IT-ből idézünk: 
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„A fogyatékos személyek útja a számukra megélhetést biztosító végzettség megszerzéséig – állapotukból 
fakadóan – többnyire lényegesen több erőfeszítést igényel, mint ép társaiké. Ezért fontos, hogy a fenti 
célokat támogató szakpolitikák a korai intervenció, nevelés, oktatás, képzés es egész életen át tartó 
tanulás egyes szakaszait összefüggő folyamatkent, komplexen kezeljék, és ennek megfelelően, 
összehangoltan tervezzék a szükséges fejlesztéseket.” Helyzetértékelés 2 pont. 
 

Életpálya 

A fogyatékos személyek életét befolyásoló hosszabb távú – oktatásukról-nevelésükről, képzésükről, 
munkavállalásukról, lakóhelyük megválasztásáról szóló – döntéseik meghozatala helyzetükből adódóan 
fokozott tervezettséget igényel, amelyben kiemelkedő szerepe lehet a különböző szakszerű 
tanácsadások rendszerének. A sikeres munkaerő-piaci elhelyezkedés előkészítése érdekében fejleszteni 
szükséges a szakszolgálati rendszerben biztosított továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadáshoz való 
hozzáférést. 
Nemzetközi jó gyakorlatokat is alapul véve ki kell alakítani az élethosszig tartó tanulás, a 
kompetenciafejlesztés es a tehetséggondozás fogyatékos emberek szamara is elérhető formáit.  
 

3.3. beavatkozási terület 
A foglalkoztatási, az oktatási es a szociális ágazat szorosabb együttműködése útján biztosítani kell a 
fogyatékos személyek foglalkoztatási, képzettségi helyzetének javítását célzó pályázati rendszer 
különböző programjainak összehangolását, egymásra épülését, a különböző célcsoportok igényeivel való 
összeegyeztetését, figyelemmel arra is, hogy az érintettek sok esetben halmozottan hátrányos 
helyzetűek. 4. Foglalkoztatási beavatkozási terület 
 

„10.7. Biztosítani kell a munkaerőpiacról  
kiszorult hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű emberek, különösen a fogyatékos személyek 
formális oktatásba és a munkaerőpiacra történő be, illetve visszalépését elősegítő, az egész életen át 
tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák és önsegítő képességek fejlesztését. 
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: 2018. december 31.; Forrás: EFOP 3. prioritás 7. konstrukció „OFP IT 10.7 pont” 
 

MVGYOSZ: 

„Alapvetően az élethosszig tartó tanulás mellett tesszük le a voksunkat. Látássérültek esetében a 
munkavállalás lehetőségeinek növekedése nem csak a felnőttkori és folyamatos, vagy 
visszatérően megjelenő, oktatásban történő részvételen múlik. Attól is függ, hogy a munkahelyek, 
illetve a közterületek egyenlőesélyű hozzáférhetősége hogy alakul. 

Az sem mindegy, hogy a megszerzett elméleti tudást képes-e a gyakorlatban alkalmazni az adott 
látássérült. Az oktatáshoz hozzáférhet, mert teljesen akadálymentes, viszont a korlátai miatt már sok 
esetben vizsgázni nem engedik az illetőt, hiszen ahhoz, hogy adott munkaterületen minden feladatot el 
tudjon látni, esetlegesen látni is szükséges. Kizárólag akkor van értelme oktatási intézményben egy 
elméleti tudást elsajátítani, ha azt a gyakorlatban hasznosítani tudja a tudás birtokosa. 
Élő példa: Nem érdemes egy vaknak részt venni gyógytornász képzésben, mivel a szakterületen 
gyakorlati kockázati tényezőket jelentenek egyéb, nem a gyógytorna körébe tartozó betegségek, 
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amelyeknek adott esetben csak szemmel látható tünetei lehetnek, amelyet vakon nem lehet észrevenni, 
és amely miatt a foglalkozás közben a kezelt személy akár életét is vesztheti (pl.: szívinfarktus). 
Pszichológus végzettségű vak személy nem tudja észlelni a kezelt személy nonverbális kommunikációs 
reakcióit, amelyek kapcsán esetleg saját testi épségét is veszélyeztetheti a beteg fellépő agressziója.  
Life coach: hasonló a pszichológushoz. 
Élő példa. Nyelvtanár: Figyelemmel a tanítványok, a számonkérés során előforduló csalási szokásaira, 
illetve a jelentős mennyiségű vizuális információra épülő oktató anyagra, a vak nyelvtanárok munkája 
nem hatékony.” 
 

SINOSZ: 

„Alapvetően meghatározza egy egyéni mobilitását, életminőségét, jövedelemszerző képességét, társas 
kapcsolatait, önbecsülését, társadalmi beilleszkedését. Mivel javarészt elavult szakmákra képezik őket, 
a LLL egy esély lehetne, különösen, ha a távoktatási formában, e-learning formákban elérhető képzések 
száma emelkedne. Ugyanakkor az ilyen lehetőségek csak akkor lesznek felhasználva a tanulni vágyó 
hallássérült felnőttek részéről, ha a közoktatásban meg tudják szerezni, el tudják sajátítani a stúdiumok 
sikeres elvégzéséhez szükséges kompetenciákat és motivációkat.”   
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4. A KUTATÁS HIPOTÉZISEINEK IGAZOLÁSA 

 

1. Az iskolarendszeren kívüli, engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények számára a 
393/2013 (XI.12.) Korm. rendeletben előírt feltételek nehézséget jelentenek, problémát okoz 
számukra a képzésben résztvevő fogyatékossággal élő személyek számára az egyenlő esélyű 
hozzáférés biztosítása. 

 
A kutatás 1. számú hipotézise beigazolódott. Az intézmények jelentős száma egyetért azzal az állítással, 
miszerint a 393/2013 (XI.12.) Korm. rendeletben előírt feltételek nehézséget jelentenek, problémát okoz 
számukra. A hipotézishez kapcsolódóan a 27. kérdésben két állítás is kapcsolódik annak érdekében, 
hogy információt kapjunk az intézmények attitűdjéről. A 136 válaszadó intézmény közül 29 teljes 
mértékben, 35 többnyire, míg 42 intézmény inkább az igen választ jelölte meg (ld. 23. ábra) arra 
vonatkozón, hogy az intézményük számára nehézséget jelent az 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 2. 
mellékletében foglaltak biztosítása. 
Az állítás ellentétes megfogalmazásban is szerepel a 27. kérdésen belül, még inkább tisztázva és erősítve 
hipotézis igazolását. Azzal a kijelentéssel, miszerint mennyire ért egyet azzal, hogy „A fogyatékossággal 
élő személyek részvétele a képzésekben nem jelent nehézséget az engedéllyel rendelkező 
felnőttképzési intézmények számára” a 136 válaszadó intézmény 48 az inkább igen, 24 az inkább nem, 
1 a többnyire nem választ jelölte meg. (ld. 27. ábra) 
 
 

2. Az engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények több, mint 50%-nak képzésein vett már 
részt fogyatékossággal élő személy.  

 
A hipotézis részben igazolható, mivel a válaszadó 136 intézmény 47,8%-ának képzésein vett részt 
fogyatékossággal élő személy. Az intézmények 20,6%-a nem tudja megítélni, míg 31,6% pedig határozott 
nemmel válaszolt a kérdésre. Feltételezhetjük, hogy a 20,6%-ban a „nem tudom megítélni” választ jelölő 
intézmények közül volt olyan képzés, melybe bekapcsolódott érintett személy, de ezt nem jelenthetjük ki 
egyértelműen. (ld. 13. ábra) 
 
 

3. Az engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények számára célcsoportként akkor jelennek 
meg a fogyatékossággal élő személyek, ha pályázati forrás biztosítja, támogatja a részvételt.  

 
A kérdőív 14. kérdése arra várta a választ, hogy az intézmények számára kik jelentik az elsődleges 
célcsoportot képzéseik tervezésekor, indításakor. Az intézmények mindegyike 5 csoportot választhatott 
ki a rendelkezésre álló alternatívák közül. A 136 válaszadó intézmény 69,9%-a az érettségizett 
személyeket jelölte meg, 52,2% a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező személyeket, 50,7% az 
alapiskolai végzettséggel rendelkező személyeket. A megváltozott munkaképességű személyeket 
(13,2%) és a fogyatékossággal élő személyeket (8,1%) mindösszesen 21,3% jelölte, melyből arra 
következtethetünk, hogy nem tartoznak az intézmények kiemelt célcsoportjai közé. (ld. 11. ábra)  

A 136 intézmény csupán 16%-nak volt olyan képzése, melynek célcsoportja kifejezetten a 
fogyatékossággal élő személyek voltak.  
 
64 válaszadó intézmény közül arra a kérdésre, miszerint a fogyatékossággal élő személyek képzéseikbe 
való bevonását támogatta-e valamilyen külső pályázati forrás 42 % válaszolt igennel, illetve 8% szeretne 
a jövőben igénybe venni erre a célra pályázati forrást. (ld. 18. ábra) 
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A 30. kérdésben szintén állításokat fogalmaztam meg, melyekkel kapcsolatban kértem az intézmények 
állásfoglalását. Azzal a kijelentéssel, miszerint „Szükséges volna olyan pályázati forrás folyamatos 
biztosítása, mely igénybevehető az engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények számára 
fogyatékossággal élő felnőtt képzésben való részvétele esetén.” 79 intézmény teljes mértékben, 31 
többnyire igen, 22 intézmény pedig az inkább igen választ jelölte meg. (ld. 34. ábra) 
 
Ebből arra következtethetünk, hogy az intézmények plusz teherként élik meg a fogyatékossággal élő 
személyek részvételét a képzésekben és a személyi, tárgyi feltételekből fakadó nehézségeket vagy 
többletköltségeket plusz forrás igénybevételével szeretnék biztosítani. Továbbá az is következtethető 
hogy a folyamatos igénybe vehető pályázat forrás megnövelheti a fogyatékossággal élő személyek, mint 
a képzések célcsoportjának a szerepét, motiválhatja az intézményeket a megszólításukban, az 
akadálymentes feltétel biztosításának megvalósításában.  
 
 

4. Az engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények többletinformációt igényelnének a 
fogyatékossággal élő személyek képzésének célcsoport-specifikus feltételrendszere kapcsán.  

 
A kutatásom egyik kiinduló feltételezése volt, hogy a fogyatékossággal élő személyek képzése kapcsán 
(akadálymentesítés, egyenlő esélyű hozzáférés, speciális feltételek, célcsoport-specifikus ismeretek) az 
intézmények munkatársai kevés információval rendelkeznek.  
A 27. kérdésben két állítást illesztettem be a hipotézisemhez kapcsolódóan. Az első állítással - „A 
felnőttképzési intézmények munkatársai számára szükséges volna olyan tartalmú továbbképzés 
biztosítása, mely segítő információval és támpontokkal látja el őket annak érdekében, hogy 
maximálisan segíteni tudják a képző intézményeket az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának 
megteremtésében.” – a válaszadó 136 intézmény közül 47 teljes mértékben, 37 többnyire igen, míg 38 
inkább egyetért. Csupán egy intézmény jelölte meg az egyáltalán nem, 3 a többnyire nem és 10 az inkább 
nem válaszlehetőséget. (ld. 26. ábra) 
 
Az engedélyezési folyamatban a felnőttképzési szakértők szerepe kiemelt jelentőséggel bír, sokan külső 
tanácsadóként nyújtanak különböző szolgáltatást felnőttképzési intézmények számára. Így érdekesnek 
találtam a kutatás kapcsán arra is keresni a választ, hogy az intézmények számára mennyire szükséges 
a szakértők számára a téma-specifikus ismeret megszerzése.  
Azzal az állítással tehát, hogy „A felnőttképzési szakértők számára szükséges volna olyan tartalmú 
továbbképzés biztosítása, mely segítő információval és támpontokkal látja el őket annak 
érdekében, hogy maximálisan segíteni tudják a képző intézményeket az egyenlő esélyű hozzáférés 
biztosításának megteremtésében.” a 136 válaszadó intézmény közel fele, 55 teljes mértékben, 38 
többnyire igen, 36 inkább egyetért. (ld. 22. ábra) 
 
 

5. Az engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények számára segítséget jelent, hogy az új 
felnőttképzési törvényhez kapcsolódó 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében 
konkrét oktatáshoz szükséges feltételek, eszközök jelennek meg, melyek segítik a 
fogyatékossággal élő képzésben résztvevők egyenlő esélyű hozzáférését. Azonban a felsorolás 
nem jelent elegendő segítséget, hiszen a képző intézmények nem rendelkeznek ismeretekkel a 
felsorolt eszközök kapcsán, illetve nem egyértelmű számukra, hogy honnan kérhetnek 
többletinformációt.  
 

Ahogyan azt már korábban is említettem egy nagyon lényeges kérdés, hogy a felnőttképzés korábbi, 
2001. évi CI. törvény, illetve a 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet. az akkreditációs eljárás és 
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követelményrendszer részletes szabályairól vagy a 2013. évi LXXVII. törvény és 393/2013. (XI. 12.) 
végrehajtási rendelete jelenti-e ebben a kérdésben az optimálisabb utat az engedéllyel rendelkező 
felnőttképzési intézmények számára és a tanulni vágyó fogyatékossággal élő felnőttek számára.  
Egyértelmű cél kell, hogy legyen egy olyan felnőttképzési rendszer működés, amely képes, valamint 
akarja is bevonni és sikeresen, motiváltan támogatni a valamilyen okból hátrányos helyzetű személyeket 
is a tanulás folyamatába. Amennyiben ezek a feltételek nem adottak akkor megfelelő támogatással, 
képzésekkel segíteni kell felkészülni az intézményeknek erre a feladatra. Az intézmények hozzáállása a 
kérdéshez pozitív, melyet adatok is alátámasztanak. A 136 intézmény közül azzal az állítással, miszerint 
„az iskolarendszeren kívüli felnőttképzési intézményrendszer fontos szerepet tud vállalni a 
fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű személyek sikeres társadalmi 
(re)integrációjának érdekében” a 136 intézmény közül 59 teljes mértékben, 43 teljes mértékben, 25 
pedig inkább ért egyet. (ld. 30. ábra) 
További megerősítés oka miatt még egy állítás is bekerült a kérdőív 30. kérdésébe:  
„Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzési intézményrendszernek fontos szerepet kell vállalni a 
fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű személyek sikeres társadalmi 
(re)integrációjának érdekében.” Hasonló arányok figyelhetőek meg a válaszokban, mint az 1. számú 
állítás esetében. A 136 intézmény közül 47 teljes mértékben, 42 többnyire, míg 34 inkább egyetért az 
állítással és érzi úgy, hogy fontos szerepet kell vállalnia a célcsoport integrációjában. (ld. 30. ábra) 
Azonban nem érzik úgy, hogy az ő feladatuk lenne a fogyatékossággal élő személyek egész életen át 
tartó tanulását, képzését biztosító rendszer létrejöttének megalapozása. (ld. 32. ábra) 
 
Az 5. hipotézis részben igazolható, hiszen a válaszadó 136 intézmény közül 51 inkább egyetért azzal, 
hogy a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 2. melléklete segíti az intézményüket abban, hogy a 
fogyatékossággal élő felnőttek egyenlő esélyű részvételét biztosítani tudják igény esetén. 26 intézmény 
többnyire, illetve 10 teljes mértékig elfogadja ezt az állítást. Azonban jelentős azoknak a száma, akik 
inkább nem (30 db), többnyire nem (16 db) vagy egyáltalán nem gondolják úgy, hogy a 2. sz. melléklet 
segíti őket (ld. 24. ábra). A 27. kérdésben további állítás árnyalta a kérdést, miszerint „Az engedéllyel 
rendelkező felnőttképzési intézmények számára segítséget jelent, hogy az új felnőttképzési törvényhez 
kapcsolódó 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében konkrét oktatáshoz szükséges 
feltételek, eszközök jelennek meg, melyek segítik a fogyatékossággal élő képzésben résztvevők egyenlő 
esélyű hozzáférését.”. Ezzel az állítás 49 intézmény inkább igen, 34 többnyire, 22 pedig teljes mértékig 
egyetért, tehát az intézmények közel 80%-a (ld. 28. ábra). 
 
Azonban az egyértelműek kirajzolódik, hogy az intézmények számára pozitív a konkrétabb feltételek 
elérhetősége, bár mégis nehézséget jelent a biztosítás, illetve a felsorolt eszközök részleges ismerete. 
A136 válaszadó intézmény közül 29 teljes mértékben, 35 többnyire, míg 42 intézmény inkább az igen 
választ jelölte meg (ld. 25. ábra) arra vonatkozón, hogy az intézményük számára nehézséget jelent az 
393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglaltak biztosítása.   
 

Az információhiány megszüntetésének az egyik legjobb módja a téma-specifikus képzésen vagy 
tanácsadáson való részvétel. Az intézmények (136 db) 76%-a soha nem vett még részt olyan 
továbbképzésen, mely célja a fogyatékossággal élő személyek különböző csoportjainak megismerése, 
az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges specifikus ismeretek megszerzése. 

Az intézmények, akik nem vettek rész még eddig ilyen tartalmú, illetve jellegű továbbképzések, 68%-a 
jelezte, hogy szívesen pótolnák ezt a hiányt.  
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6. Az engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények számára fontos, támogató eszköz a 
felnőttképzési normatív támogatás a fogyatékossággal élő személyek képzésben való 
részvételének elősegítésében.  

 
A 6. hipotézis egyértelműen igazolható a kapott eredmények, válaszok tükrében. A válaszadó 136 
intézmény közül 51 teljes mértékig, 47 többnyire, 32 inkább egyetért azzal az állítással, hogy „az 
engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények számára fontos, támogató eszköz lehet a 
felnőttképzési normatív támogatás a fogyatékossággal élő személyek képzésben való részvételének 
elősegítésében”. (ld. 37. ábra) 
Tehát megállapítható, hogy az intézmények számára fontos a külső, anyagi jellegű támogatás a 
fogyatékossággal élő felnőttek képzéséhez, melynek egyik lehetséges forrása a felnőttképzési normatív 
támogatás.  
A felnőttképzési normatív támogatás igénybevételének jelenlegi feltételei nem egyértelműek az 
engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények számára. Ezzel az 136 intézmény közül 29 teljes 
mértékben, 34 többnyire igen, 43 inkább egyetért. (ld. 33. ábra) 
A felnőttképzési normatív támogatás felhasználásáról, a támogatott, kedvezményezett intézményekről, 
az ennek keretében képzésben résztvevő érintett felnőttekről sehol nem érhető el információ vagy 
adatbázis.  
Jelenleg a 2001. évi CI. felnőttképzési törvén hatályon kívül helyezett, jelenleg a 2013. évi LXXVII. új 
felnőttképzési törvény szabályoz. 
A tanulmányban fentebb olvasható, hogy a két törvény bár vannak átfedések, mégis eltérően határozza 
meg a fogyatékossággal élő felnőtt fogalmát.  
A 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 13. pontjában olvasható, hogy lehetőség van felnőttképzési 
normatív támogatás igénybevételére, melyről a 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet a felnőttképzési 
normatív támogatás részletes szabályairól az irányadó.  
Ha megnézzük a 123/2007. (V. 31.) Korm. rendeletet – mely jelenleg is hatályos – akkor azt láthatjuk, 
hogy az még mindig a 2001. évi CI. törvényre hivatkozik és a felnőttképzési normatív támogatás 
szempontjából fogyatékossággal élő személy meghatározása kapcsán is a 2001. évi CI. törvény 29. 
paragrafusának 8. pontját jelöli meg, mely nem azonos a 2013. évi LXXVII. törvényben található 
meghatározással. Mindez egy rendkívül inkongruens és zavart helyzetet eredményez a felnőttképzési 
normatív támogatásra vonatkozóan. 
 
 

7. A fogyatékossággal élő személyek országos érdekvédelmi szervezetei szerint nem létezik egy a 
fogyatékossággal élő, tanulni vágyó felnőttek részvételét támogató LLL rendszer. 

 

A hipotézis részben igazolható a fogyatékosságügyi érdekvédelmi szervezeteinek állításai alapján, 
azonban fenntartásokkal kell kezelnünk az eredményeket, hiszen nem került bevonásra az összes 
területen működő érdekvédelmi szervezet, hiszen jelen részkutatás a 2013. évi végrehajtási rendeletében 
említett fogyatékossággal élő személyek érdekvédelmi szervezeteinek véleményét helyezte a fókuszba. 
„a LLL egy esély lehetne” a SINOSZ szerint, azonban „sem az intézmények, sem a továbbtanulni 
szándékozók nincsenek tisztában lehetőségekkel, pontosabban inkább mindkét fél csak a korlátokkal 
szembesül, így mindkét szereplő hamar feladja.” 

A MEOSZ szerint „az akadálymentesség nem kötelező volta miatt, a felnőttképzés mai rendszerét a 
kerekesszékkel közlekedők nem tudják igénybe venni.” Továbbá szintén a MEOSZ jelzi nagyon is 
helyesen, hogy a „„Felnőttkori tanulás és az élethosszig tanulás a fogyatékos emberek alapjoga, 
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melyre a Magyar Állam kötelezettséget vállalt (ld. CRPD 24 cikk, és amely központi szerepet tölt be a 
versenyképesség, a foglalkoztathatóság, a társadalmi befogadás, és a személyes fejlődés fejlesztésének 
tekintetében. Idézik az Országos Fogyatékosságügyi Programot (2015-2025) és az életpályában való 
gondolkodást: „A fogyatékos személyek útja a számukra megélhetést biztosító végzettség 
megszerzéséig – állapotukból fakadóan – többnyire lényegesen több erőfeszítést igényel, mint ép 
társaiké. Ezért fontos, hogy a fenti célokat támogató szakpolitikák a korai intervenció, nevelés, oktatás, 
képzés es egész életen át tartó tanulás egyes szakaszait összefüggő folyamatkent, komplexen kezeljék, 
és ennek megfelelően, összehangoltan tervezzék a szükséges fejlesztéseket… Nemzetközi jó 
gyakorlatokat is alapul véve ki kell alakítani az élethosszig tartó tanulás, a kompetenciafejlesztés es a 
tehetséggondozás fogyatékos emberek szamara is elérhető formáit.”  
Mindezek feltüntetett határideje 2018 december 31., felelőse az emberi erőforrások minisztere és forrása 
pedig az EFOP 3. prioritás 7. konstrukció. 
A 2012. évi Munka méltósága projekt eredményei, valamint az OFP-re vonatkozó határidőkkel megjelölt 
intézkedési terv is arra utal, hogy jelenleg nem létezik egy ilyen LLL rendszer, életpályamodell a 
fogyatékossággal élő emberek számára, jelenleg is történik annak megvalósítása. 
 
A szervezetek támogatóak és helyén, kellő hangsúllyal kezelik a kérdést, ahogyan a MVGYOSZ is jelzi 
„„Alapvetően az élethosszig tartó tanulás mellett tesszük le a voksunkat.” 
 
 

8. A fogyatékossággal élő személyek országos érdekvédelmi szervezetei szerint nem megfelelő a 
393/2013. (XI. 12.) Korm. rendeletben található 2. számú melléklet, módosítást, változtatást 
igényel.  

 
A hipotézis igazolható. Ha megnézzük a 4. fejezetben a szervezetek válaszait, akkor azt láthatjuk, hogy 
az érdekvédelmi szervezet inkább nem értenek egyet a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendeletben található 
2. számú mellékletében felsorolt tárgyi feltételekkel.  
„Kevéssé értünk egyet. Hogy milyen tárgyi feltételekre van szükség a képzésben (legyen az felnőttképzés 
és mindegy, hogy iskola rendszerű, avagy sem) attól függ, hogy a résztvevő látássérültnek milyen módon 
lehet biztosítani az egyenlő esélyű hozzáférést az oktatáshoz. Ez függ a látásteljesítményétől, az 
eszközök alkalmazásában való jártasságától, készségétől Az egyenlő esélyű hozzáférés fogalomköre 
nem korlátozódik a tananyag elsajátítására, hanem kiterjed az oktatás helyszínének fizikai és 
infokommunikációs területeire is. Felesleges ráfordítási kényszert terhel a jogszabály a képző 
intézményekre.” (MVGYOSZ, ld. 4. fejezet) 
„A tárgyi feltételekből világosan látszik, hogy a törvényalkotónak semmiféle tudása, tapasztalása nincs az 
oktatási segédletek szükségletalapú meghatározása kapcsán. Beírt valamit, felületesen és pongyola 
megfogalmazással. A felsorolt eszközök köszönő viszonyban sincsenek a valódi szükséglettel és nem 
szolgálják sem egy siket sem egy nagyothalló személy akadálymentes részvételét az oktatásba. Ismét 
megjelenik egy helytelen kifejezés, leleplezve a törvényalkotót, hogy mennyire tájékozatlan. Nem szedi 
szét siket és nagyothalló személyre a feltételek részletezését, valószínű nincs is tisztában vele.” 
(SINOSZ, ld. 4. fejezet)   

Arra a kérdésre, miszerint segítheti-e a 2. számú mellékletben található táblázat a felnőttképzési 
intézményeket az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításában a MEOSZ igennel válaszolt, azonban 
megjegyezte, hogy bővítésre szorul, a MVGYOSZ szerint minimális szinten, a SINOSZ szerint pedig 
egyáltalán nem, mivel „inkább bizonytalanná teszi zavaros fogalomhasználatával, megijednek a bűvös és 
értelmezhetetlen eszközlistától” 

Kivétel nélkül, mindhárom szervezet módosítási javaslatokkal is élt válaszaiban a rendeletben felsorolt 
eszközöket illetően. 
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5. A KUTATÁS LEGFONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSAI 
A kutatás hiánypótló jellegű, hiszen az új felnőttképzési rendszert, azon belül is az engedéllyel rendelkező 
felnőttképzési intézményeket az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása szempontjából még nem vizsgálta 
kutatás. 
 
Kutatásommal igazolni kívántam, hogy értelmezési zavarok tapasztalhatók a felnőttképzés jogszabályi 
környezetében jelentkező, az intézmények számára előírt kötelezettségek kapcsán, valamint 
inkongruencia fedezhető fel a biztosítandó feltételek és az érintett célcsoporthoz tartozó személyek valódi 
szükségletei között.  
Nem csak problémákat szerettem volna feltárni, hanem támpontokat kívánok nyújtani ahhoz, hogy az 
oktatási és képzési rendszer hogyan tudja biztosítani a célcsoport felnőttképzéshez történő egyenlő 
esélyű hozzáférését, ezáltal pedig hatékonyabban segíteni a fogyatékossággal élő személyek 
foglalkozási rehabilitációját, munkaerő-piaci integrációját. 
 
A kutatás folyamán összegyűjtött adatok elemzése alapján úgy vélem, hogy jó alapot kaptam mindehhez. 
 
A kutatás legfontosabb megállapításai többek között: 

 Az engedéllyel rendelkező, válaszadó felnőttképzési intézmények 51%-a számára nem 
egyértelmű, hogy a felnőttképzés jelenlegi törvényi szabályozása kit tekint fogyatékossággal élő 
felnőttnek (2013. évi LXXVII. törvény 2. §) 

 Az engedéllyel rendelkező, válaszadó felnőttképzési intézmények jelentős többségének 
393/2013 (XI.12.) Korm. rendeletben előírt feltételek nehézséget jelentenek, problémát okoz 
számukra. Az intézmények 32,4%-a nem rendelkezik egyik rendeletben felsorolt eszközzel sem. 

 A 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt tárgyi eszközök és azok funkciói 
csupán  az engedéllyel rendelkező, válaszadó felnőttképzési intézmények 18%-nak érthető és 
ismert teljes mértékben, 60%-uk számára részben, míg 22%-uk számára egyáltalán nem. 

 Az engedéllyel rendelkező, válaszadó felnőttképzési intézmények 47,8%-ának képzésein vett 
részt fogyatékossággal élő személy. A legnagyobb arányban a mozgássérült személyek jelentek 
meg a válaszokban, amely kongruens a 2011. évi népszámlálás eredményeivel is. 

 A megváltozott munkaképességű személyeket (13,2%) és a fogyatékossággal élő személyeket 
(8,1%) mindösszesen 21,3% jelölte meg képzéseik célcsoportjaként. 

 A 136 intézmény csupán 16%-nak volt olyan képzése, melynek célcsoportja kifejezetten a 
fogyatékossággal élő személyek voltak.  

 64 válaszadó intézmény közül arra a kérdésre, miszerint a fogyatékossággal élő személyek 
képzéseikbe való bevonását támogatta-e valamilyen külső pályázati forrás 42 % válaszolt 
igennel, illetve 8% szeretne a jövőben igénybe venni erre a célra pályázati forrást. 

 Az intézmények plusz teherként élik meg a fogyatékossággal élő személyek részvételét a 
képzésekben és a személyi, tárgyi feltételekből fakadó nehézségeket vagy többletköltségeket 
plusz forrás igénybevételével szeretnék biztosítani. A folyamatos igénybe vehető pályázat forrás 
megnövelheti a fogyatékossággal élő személyek, mint a képzések célcsoportjának a szerepét, 
motiválhatja az intézményeket a megszólításukban, az akadálymentes feltétel biztosításának 
megvalósításában.  

 Az engedéllyel rendelkező, válaszadó felnőttképzési intézmények 90%-a egyetért azzal, hogy a 
felnőttképzési intézmények munkatársai számára szükséges volna olyan tartalmú továbbképzés 
biztosítása, mely segítő információval és támpontokkal látja el őket annak érdekében, hogy 
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maximálisan segíteni tudják a képző intézményeket az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának 
megteremtésében. 

 Az információhiány megszüntetésének az egyik legjobb módja a téma-specifikus képzésen vagy 
tanácsadáson való részvétel. A válaszadó 136 intézmény 24%-a vett már részt olyan 
továbbképzésen, mely célja a fogyatékossággal élő személyek különböző csoportjainak 
megismerése, az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges specifikus ismeretek 
megszerzése. A 103 nemmel válaszoló intézmény 68%-a szívesen venne részt ilyen típusú 
képzésen, míg 32%-a továbbra sem nyitna ebbe az irányba. 

 A válaszadó 136 intézmény 88%-a szerint a fogyatékossággal élő személyek sikeres részvétele 
a képzésekben jelentős hozzáadott értéket képvisel az engedéllyel rendelkező felnőttképzési 
intézmények mindennapi működésére vonatkozóan. 

 Az engedéllyel rendelkező, válaszadó felnőttképzési intézmények 95%-a egyetért azzal, hogy a 
felnőttképzési szakértők számára szükséges volna olyan tartalmú továbbképzés biztosítása, 
mely segítő információval és támpontokkal látja el őket annak érdekében, hogy maximálisan 
segíteni tudják a képző intézményeket az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának 
megteremtésében. 

 A válaszadó 136 intézmény 96%-a szerint az engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények 
számára fontos, támogató eszköz lehet a felnőttképzési normatív támogatás a fogyatékossággal 
élő személyek képzésben való részvételének elősegítésében, azonban 78%-uk számára a 
felnőttképzési normatív támogatás igénybevételének jelenlegi feltételei nem egyértelműek. 

 A válaszadó 136 intézmény 76%-a szerint a fogyatékossággal élő személyeket rendszeresen éri 
hátrányos megkülönböztetés, diszkrimináció a felnőttképzés területén. 

 A válaszadó 136 intézmény 93%-a egyetért azzal, hogy az iskolarendszeren kívüli felnőttképzési 
intézményrendszer fontos szerepet tud vállalni a fogyatékossággal élő és megváltozott 
munkaképességű személyek sikeres társadalmi (re)integrációjának érdekében, míg 90%-a úgy 
gondolja,  hogy kell is szerepet vállalnia. Azonban nem érzik úgy, hogy az ő feladatuk lenne a 
fogyatékossággal élő személyek egész életen át tartó tanulását, képzését biztosító rendszer 
létrejöttének megalapozása 

 A válaszadó 136 intézmény közül 51 inkább egyetért azzal, hogy a 393/2013. (XI. 12.) Korm. 
rendelet 2. melléklete segíti az intézményüket abban, hogy a fogyatékossággal élő felnőttek 
egyenlő esélyű részvételét biztosítani tudják igény esetén. 26 intézmény többnyire, illetve 10 
teljes mértékig elfogadja ezt az állítást. Azonban jelentős azoknak a száma, akik inkább nem (30 
db), többnyire nem (16 db) vagy egyáltalán nem gondolják úgy, hogy a 2. sz. melléklet segíti őket. 
Azonban az egyértelműek kirajzolódik, hogy az intézmények számára pozitív a konkrétabb 
feltételek elérhetősége, bár mégis nehézséget jelent a biztosítás, illetve a felsorolt csupán 
részleges ismerete. 

 A fogyatékossággal élő személyek országos érdekvédelmi szervezetei szerint nem megfelelő a 
393/2013. (XI. 12.) Korm. rendeletben található 2. számú melléklet, módosítást, változtatást 
igényel, melyhez mindenképpen szükséges az érdekvédelmi szervezetekkel való kommunikáció, 
tapasztalatcsere. 
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A kutatás hozzájárulhat: 

 Hiánypótló információk forrásaként szolgál a fogyatékossággal élő személyek képzésben történő 
részvételére vonatkozóan, mind a felnőttképzési, mint pedig az érintett, fogyatékossággal élő 
személyek oldaláról. 

 Fogyatékossággal élő személyek egész életen át tartó tanulását, képzését biztosító rendszer 
létrejöttének megalapozásához. 

 A gyakorló szakemberek, intézmények tapasztalatainak, attitűdjeinek, meglévő ismereteinek, 
skilljeinek és továbbképzési igényeinek feltérképezéséhez.  

 Egy hatékonyabb, a munkaerőpiac elvárásaira reagáló képzési rendszer létrejöttéhez, mely 
intenzívebben, fókuszáltabban képes segíteni a fogyatékossággal élő és megváltozott 
munkaképességű személyek munkaerő-piaci elhelyezkedését, figyelembe veszi az eltérő tanulási 
szükségleteket.  

 Szakirányú továbbképzések megalapozásához (képzők képzése) 

 Hatékonyabb kommunikációhoz a felnőttképzési intézmények és a különböző érdekvédelmi és civil 
szervezetek között.  

 Jogszabály-módosító javaslat megfogalmazásához, alátámasztásához. 

 A kutatás egy új, gyógypedagógiai-andragógiai kutatási irány megalapozásával hozzájárul a 
fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű személyek sajátos tanulási-tanítási 
igényeinek, problémáinak, komplex megoldási lehetőségeinek megismeréséhez, mely hosszútávon 
eredményesebbé teheti a foglalkozási rehabilitáció oktatási-képzési célú tevékenységrendszerét.  
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7. MELLÉKLET  
 
 

1. sz. melléklet 
FOGYATÉKOS FELNŐTT RÉSZTVEVŐK KÉPZÉSÉNEK, OKTATÁSÁNAK ESZKÖZEI 

 

 A B C 

    

 Eszköz, berendezés Mennyiségi mutató Megjegyzés 

1. Látási fogyatékosok    
1.1. Olvasótelevízió tíz résztvevőnként 1  
1.2. Nagyítók 

résztvevői létszám 
szerint 

 

1.3. Kézikamerás olvasókészülék tíz résztvevőnként 1  

1.4. Speciális könyvtartó eszköz 
résztvevői létszám 

szerint 1 
 

1.5. Számítógép színes, nagyító programmal tíz résztvevőnként 1  

1.6. Világító színű, erősen kontrasztos, vagy nagyított méretű 
demonstrációs ábragyűjtemény 

csoportonként 1  

1.7. Pontírógép létszám szerint 1  

1.8. Pontozó létszám szerint 1  

1.9. Braille-tábla létszám szerint 1  

1.10. Számítógép beszélő szintetizátorral vagy Braille-kijelzővel tíz résztvevőnként 1  

1.11. Braille-nyomtató intézményenként 1  

1.12. Optacon intézményenként 1  

1.13. Scanner intézményenként 1  

1.14. Speciális rajzeszköz készlet résztvevőnként 1  

1.15. Abakusz résztvevőnként 1  

2. Hallási fogyatékosok   

2.1. 
Vezetékes vagy 
vezeték nélküli egyéni, vagy csoportos 
adó-vevő készülék 

létszám szerint 1 
 

2.2. Hallásvizsgáló és hallókészülék-tesztelő felszerelés intézményenként 1  

2.3. Zöld alapon sárga, széles vonalközű tábla tantermenként 1  

2.4. 
A különböző nyelvi kommunikációs szinteknek 
megfelelő kifejezések képi megjelenítésére alkalmas 
elektronikus információhordozó 

intézményenként 1 
 

2.5. 
A nyelvi kommunikáció vizuális, auditív 
megjelenítésének 
ellenőrzésére alkalmas elektronikus eszközök 

intézményenként 1 
 

2.6. 
A nyelvi fejlődésükben akadályozottak 
kommunikációját segítő nyelv szemléltetésére 
alkalmas audiovizuális, illetve elektronikus eszköz 

intézményenként 1 
 

 Testi fogyatékosok, mozgáskorlátozottak   

3.1. Fogyatékossághoz igazodó, egyénre szabott 
eszközök 

létszám szerint, 
tantárgyanként 
szükség szerint 

 

3.2. Állítható magasságú tábla tantermenként 1  

Forrás: 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján saját szerkesztés 



Esély(egyenlőség)-Részvétel-Lehetőség 
Fogyatékossággal élő személyek munkaerő-piaci (re) integrációjának 

aktuális kérdései a felnőttképzés területén c. kutatás 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Hölgyem/Uram, 
 

Doktori disszertációm elkészítéséhez kérem  segítő közreműködését. 
 

A kutatás célja megismerni a fogyatékossággal élő személyek foglalkozási rehabilitációjának egy fontos területét, 
az iskolarendszeren kívüli felnőttképzési intézmények működését. Vizsgálni szeretném a fogyatékossággal élő 
emberek felnőttképzéshez történő akadálymentes hozzáférésének lehetőségeit.  
A kutatás hiánypótló jellegű, hiszen az új felnőttképzési rendszert, azon belül is az engedéllyel rendelkező 
felnőttképzési intézményeket az esélyegyenlőség biztosítása szempontjából még nem vizsgálta kutatás. A 
releváns adatok gyűjtésének legmegfelelőbb módja az érintettek bevonása, így elengedhetetlen a felnőttképzési 
intézmények mindennapi gyakorlati tapasztalatainak, véleményének megismerése. 
A kutatás nem csak problémákat szeretne feltárni, hanem támpontokat kíván eredményeivel nyújtani ahhoz, hogy 
az oktatási és képzési rendszer hogyan tudja biztosítani a fogyatékossággal élő felnőttek képzésekhez történő 
egyenlő esélyű hozzáférését. Hozzájárulhat a fogyatékossággal élő személyek egész életen át tartó tanulását, 
képzését biztosító rendszer létrejöttének megalapozásához, szükség esetén jogszabály-módosító javaslat 
megfogalmazásához. 
A kérdőív kitöltése önkéntes, az adatok feldolgozása anonim módon történik. A teljes körű mintavétel biztosítása 
érdekében szükséges az intézmény nevének megadása, de az adatok feldolgozása és publikálása összesítve, név 
nélkül, a társadalomtudományi kutatások etikai normáinak betartásával történik. 

 

Tisztelettel kérem, hogy válaszadásával járuljon hozzá a kutatás eredményességéhez, tegyen Ön is lépést egy jó 
ügy érdekében. 
 

Együttműködésüket, munkájukat tisztelettel köszöni: 
Hangya Dóra 

PhD hallgató, ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola 

munkaerő-piaci szolgáltatás vezető, SINOSZ 

 

A kutatás lefolytatását a "Közösen a Jövő Munkahelyeiért" Alapítvány támogatja. 
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I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS ADATAI  
 
1. A kérdőívet kitöltő intézmény neve:  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. Az kérdőívet kitöltő intézmény székhelye: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. Telephelyeinek száma a székhellyel megegyező városban (ahol felnőttképzés is folyik): ........................  
 

4. Telephelyeinek száma a székhelyen kívül (ahol felnőttképzés is folyik): ………………………….. ………. 
 

5. Melyik évben alapították intézményüket? ………………………….. 

 

 

II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI ÉS KÉPZÉSI ADATAI 
 

6. Hány éve végeznek rendszeresen felnőttképzési tevékenységet? (Kérem, jelölje meg a megfelelő 
választ!) 

 
a) 0-1 év 
b) 1-2 év 
c) 2-3 év 
d) 4-5 év 
e) 5-10 év 
f) 10-15 év 
g) 15-20 év 
h) 20 év < 

 
7. Milyen jogi formában működik intézményük? (Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!)  
 

a) Egyéni vállalkozás 
b) Betéti társaság 
c) Korlátolt felelősségű társaság 
d) Közkereseti társaság 
e) Részvénytársaság 
f) Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 
g) Egyesület 
h) Alapítvány 
i) Költségvetési intézmény 
j) Egyéb: ………………………………………………………………………………………………………………. 

  
8. Mikor szerezte meg intézményük a felnőttképzési engedélyt? (Kérem, jelölje meg a megfelelő 

választ!)  
a) 2013-ban 
b) 2014 január és 2014 június között 
c) 2014 július és 2014 december között 
d) 2015 január és 2015 június között 
e) 2015. július és 2015. december között 
f) 2016 január után 
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9. Korábban rendelkezett-e intézményük program-akkreditációval?  
(Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!)  

 
a) igen 
b) nem 

 
10. Korábban rendelkezett-e intézményük intézményi-akkreditációval? 

(Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!)  
 
a) igen 
b) nem 

 
11. Milyen képzési körben rendelkezik intézményük felnőttképzési engedéllyel? 

(Kérem, jelölje meg a megfelelő választ! Több válaszlehetőség is megjelölhető!) 
 
a) A 
b) B 
c) C 
d) D 

 
12. Mely területeken végez intézményük felnőtt-, illetve továbbképzést? 

(Kérem, jelölje meg a megfelelő választ! Több válaszlehetőség is megjelölhető!) 
 
a) Egészségügy 
b) Szociális szolgáltatások 
c) oktatás 
d) Művészet, közművelődés, kommunikáció 
e) Gépészet 
f) Elektrotechnika-elektronika 
g) Informatika 
h) Vegyipar 
i) Építészet 
j) Könnyűipar 
k) Faipar 
l) Nyomdaipar 
m) Közlekedés 
n) Környezetvédelem-vízgazdálkodás 
o) Közgazdaság 
p) Ügyvitel 
q) Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 
r) Vendéglátás-idegenforgalom 
s) Egyéb szolgáltatások 
t) Mezőgazdaság 
u) Élelmiszeripar 
v) Nyelv 
w) Életmód, szabadidő hasznos eltöltése 
x) Egyéb: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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13. Milyen szempontok szerint alakítja képzési kínálatát? Kérem, értékelje a válaszokat aszerint, hogy Ön 
mit tart a legfontosabbnak és mit a (leg)kevésbé fontosnak!  
(Az 6-os jelölje a legfontosabb, az 1-es a legkevésbé fontos szempontot!) 
 
a) Munkaerő-piaci igények         1  2  3  4  5  6 
b) Jelentkezők egyéni igényei        1  2  3  4  5  6 
c) Az intézmény rendelkezésére álló személyi és tárgyi feltételek   1  2  3  4  5  6 
d) Munkaerő-piaci, szakképzési kutatási eredmények     1  2  3  4  5  6 
e) Az intézmény működőképességének fenntartása     1  2  3  4  5  6 
f) A versenytársak tevékenysége       1  2  3  4  5  6 
g) Az elérhető profit maximalizálása       1  2  3  4  5  6 
h) Rendelkezésre álló pénzügyi források, támogatások     1  2  3  4  5  6 

 
14. Kik jelentik jellemzően a célcsoportot az intézmény számára?  

(Kérem, hogy a válaszlehetőségek közül maximum 5-öt jelöljön meg!) 
 

a) Iskolai végzettséggel nem rendelkező személyek 
b) Alapiskolai végzettséggel rendelkező személyek 
c) Érettségizett személyek 
d) Felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek 
e) Pályakezdő fiatalok 
f) Elavult, nem piacképes szakképzettséggel rendelkező személyek  
g) Tartósan munkanélküli személyek 
h) Fogyatékossággal élő személyek  
i) Megváltozott munkaképességű személyek 
j) Roma személyek 
k) 45 év feletti személyek 
l) GYED-en, GYES-en lévők személyek 
m) Büntetőeljárásban terheltnek minősülő személyek 
n) Egyéb: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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III. FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ FELNŐTTEK RÉSZVÉTELE A FELNŐTTKÉPZÉSBEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Kérem, hogy írja le az első 3 szót, ami eszébe jut a fogyatékosságról!  
 

1) ……………………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
16. Kérem, próbálja meg megfogalmazni, hogy Ön kit tekint fogyatékossággal élő személynek a 

felnőttképzés szempontjából? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
17. Egyértelmű-e az Önök számára az alábbi meghatározás szerint, hogy a felnőttképzés jelenlegi törvényi 

szabályozása kit tekint fogyatékossággal élő felnőttnek?  
(Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!)  

 
 
A 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 2. §-a szerint: "fogyatékos felnőtt: a fogyatékos személyek jogairól 
és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontjában meghatározott, a súlyos 
fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának 
szabályairól szóló kormányrendeletben szereplő mértékű fogyatékossággal rendelkező személy, amennyiben e 
törvény alkalmazásában felnőttnek minősül"  
 

a) igen 
b) nem 
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18. Van-e/Volt-e olyan képzési programjuk, amelynek célcsoportja kifejezetten a fogyatékossággal élő 
személyek voltak?  
(Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!)  
 
a) igen 
b) nem 
c) nem, de tervezünk ilyen típusú képzést 

 
18.1. Ha az előző kérdésre igennel válaszolt, kérem, nevezze meg azt/azokat! 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
19. Az intézményük által indított képzéseken vett-e már részt fogyatékossággal élő személy?  

(Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!) 
  

a) igen, egy alkalommal 
b) igen, több alkalommal 
c) nem 
d) nem tudom megítélni  
 

Amennyiben a 19. kérdésre adható válaszok közül a c) vagy a d) választ jelölte meg kérem, hogy 
folytassa a kitöltést a 20. kérdéstől. 
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IV. FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ FELNŐTTEK KÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉNEK INTÉZMÉNYI TAPASZTALATAI 
 
19.1. Amennyiben az előző kérdésre igennel válaszolt, kérem jelölje meg, hogy milyen típusú 

fogyatékossággal élő személy/személyek kapcsolódott/kapcsolódtak be képzéseikbe 
résztvevőként. 

 
a) mozgássérült személy (önhajtós kerekesszéket használó személy) 
b) mozgássérült személy (elektromos kerekesszéket használó személy  
c) mozgássérült személy (járást segítő eszközt használó személy (bot, mankó, járókeret… stb.) 
d) mozgássérült személy (kézfunkció károsodása)  
e) mozgássérült személy (beszédképesség károsodása) 
f) látássérült személy (gyengénlátó személy) 
g) látássérült személy (vak személy) 
h) hallássérült személy (nagyothalló személy) 
i) hallássérült személy (siket személy) 
j) siketvak személy  
k) értelmi fogyatékossággal élő személy (középsúlyos értelmi fogyatékosság élő személy) 
l) értelmi fogyatékossággal élő személy (súlyos értelmi fogyatékossággal élő személy) 
m) pszichoszociális fogyatékossággal élő személy 
n) beszédfogyatékossággal élő, kommunikációs képességeiben akadályozott személy 
o) tanulásban akadályozott személy (diszlexia - olvasási képesség zavara) 
p) tanulásban akadályozott személy (diszgráfia - írási képesség zavara) 
q) tanulásban akadályozott személy (diszkalkulia - számolási képesség zavara) 
r) tanulásban akadályozott személy (diszgrammatika - nyelvtani, helyesírási képesség zavara) 
s) tanulásban akadályozott személy (enyhe értelmi fogyatékosság)  
t) halmozott fogyatékossággal élő személy 
u) autizmus spektrumzavarral élő személy 
v) Egyéb:…………………………………………………………………………………………………. 

 
19.2. Kérem, írja le, hogy az előző kérdésben megjelölt fogyatékosságból eredő speciális igények 

figyelembevételének konkrét módját, a fogyatékossággal élő résztvevő(k) által igényelt speciális 
feltételeket (Kérem, válaszában jelölje, hogy mely fogyatékossági típussal kapcsolatban írja le a 
tapasztalatait!)  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
19.3 A fogyatékossággal élő személy részvételéből adódó speciális feltételek okoztak-e bármilyen 

nehézséget az oktatásszervezőnek? 
(Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!) 
 
a) igen 
b) nem 

 
 

19.4. A fogyatékossággal élő személy részvételéből adódó speciális feltételek okoztak-e bármilyen 
nehézséget az oktatóknak?  
(Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!) 
 
a) igen 
b) nem 

 
19.5. A fogyatékossággal élő személy részvételéből adódó speciális feltételek okoztak-e bármilyen 

nehézséget a vizsgáztatóknak?  
(Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!) 
 
a) igen 
b) nem 

 
19.6.  Amennyiben az előző kérdések (19.3.,19.4.,19.5.) valamelyikére igennel válaszolt, kérem írja le, hogy 

milyen jellegű nehézségről volt szó.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
19.7. A fogyatékossággal élő személyek képzéseikbe való bevonását támogatta-e valamilyen külső 

pályázati forrás? 
(Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!) 
 
a) igen 
b) nem 
c) nem, de a jövőben szeretnénk igénybe venni pályázati forrást 

 
19.7.1. Ha az előző kérdésre igennel válaszolt, akkor kérem jelölje meg, hogy milyen (pályázati) 

forrás, támogatás biztosította a részvételt? 
(Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!) 

 
a) TÁMOP 1.1.1. 
b) TÁMOP 5.3.8. 
c) felnőttképzési normatív támogatás 
d) Egyéb: 

 
………………………………………………………………………………………………………….
……..……..……………………………………………………………………………………………
…………………………...……………………………………………………………………………. 
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V. AZ AKADÁLYMENTES RÉSZVÉTEL FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. A 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 2. melléklete felsorolja azokat a tárgyi feltételeket, melyek 
segíthetik a különböző típusú fogyatékossággal élő felnőttek képzésben való részvételét. Kérem, 
jelölje meg, hogy intézményük milyen eszközökkel rendelkezik a felsorolásból, amely(ek) segítheti(k) 
a fogyatékossággal élő résztvevő egyenlő esélyű hozzáférését a képzéseikhez!  
(Kérem, jelölje meg a megfelelő választ! Több válaszlehetőség is megjelölhető!) 
 

a) Olvasótelevízió 
b) Nagyítók 
c) Kézikamerás olvasókészülék 
d) Speciális könyvtartó eszköz 
e) Számítógép színes, nagyító programmal 
f) Világító színű, erősen kontrasztos, vagy nagyított méretű demonstrációs ábragyűjtemény 
g) Pontírógép 
h) Pontozó 
i) Braille-tábla 
j) Számítógép beszélő szintetizátorral vagy Braille-kijelzővel 
k) Braille-nyomtató 
l) Optacon 
m) Scanner 
n) Speciális rajzeszköz készlet 
o) Abakusz 
p) Vezetékes vagy vezeték nélküli egyéni vagy csoportos adó-vevő készülék 
q) Hallásvizsgáló és hallókészülék-tesztelő felszerelés 
r) A különböző nyelvi kommunikációs szinteknek megfelelő kifejezések képi megjelenítésére alkalmas 

elektronikus információhordozó 
s) A nyelvi kommunikáció vizuális, auditív megjelenítésének ellenőrzésére alkalmas elektronikus eszközök 
t) A nyelvi fejlődésükben akadályozottak kommunikációját segítő nyelv szemléltetésére alkalmas 

audiovizuális, illetve elektronikus eszköz 
u) Állítható magasságú tábla 
v) Nem rendelkezünk egyik felsorolt eszközzel sem 
w) Egyéb: 

………………………………………………………………………………………………………….……..………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc_ILqkJvMAhVMfxoKHbDBBYgQjRwIBw&url=https://pannoca.wordpress.com/2013/03/26/az-alom-ablak/&psig=AFQjCNH5SWw7X70ukcHgiTBiKKkRO0LKfQ&ust=1461170026207315
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21. Az Önök intézménye számára mennyire ismertek és egyértelműek a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 

2. mellékletében felsorolt tárgyi eszközök és azok funkciói? 
(Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!) 
 
a) teljes mértékben 
b) részben  
c) egyáltalán nem 

 
22. Az Önök intézménye mennyire ért egyet a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt 

tárgyi eszközök és azok funkcióinak biztosításának kötelezettségével fogyatékossággal élő felnőtt 
részvétele esetén?  
(Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!) 
 
a) teljes mértékben 
b) részben  
c) egyáltalán nem 

 
23. Az Önök intézménye számára a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt tárgyi 

eszközök és azok funkcióinak biztosítása nehézséget okoz?  
(Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!) 
 
a) igen  
b) részben 
c) egyáltalán nem 

 
24. Milyen tulajdonban van az intézményük állandó képzési helyszíne(i)?  

(Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!) 
 

a) Saját tulajdonú 
b) Bérelt 
c) Részben saját, részben bérelt  
d) Nincs állandó képzési helyszín  

 
25. Kérem, jelölje meg, hogy mennyire törekednek arra, hogy a képzéseik akadálymentes környezetben 

valósuljanak meg? 
(Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!) 
 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  
   egyáltalán nem         nagyon 
 
26. Hirdettek-e, indítottak-e már olyan képzést, aminek célja kifejezetten a különböző területen 

tevékenykedő szakemberek felkészítése a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű 
személyekkel való együttműködésre?   

 (Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!)  
 
a) igen 
b) nem 

 
26.1. Amennyiben indítottak ilyen típusú képzést, akkor milyen volt az érdeklődés a képzés iránt? 

(Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!) 
 

a) nagyon sokan jelentkeztek, népszerű képzés volt 
b) átlagos volt a jelentkezők száma 
c) nagyon kevés résztvevőnk volt 
d) nem volt jelentkezőnk, így nem tudtuk elindítani a képzést 
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26.2. Amennyiben nem indítottak ilyen típusú képzést, akkor tervezik-e esetleg a jövőben?  
(Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!) 

 
a) igen 
b) nem 

 
27. Kérem, hogy jelölje meg, mennyire ért egyet az alábbiakban felsorolt állításokkal!  

(Kérem, jelölje meg válaszait soronként X-szel a megfelelő helyeken!)  
 

Állítások 
Teljes 

mértékben 
Többnyire 

igen 
Inkább 

igen 
Inkább 
nem 

Többnyire 
nem 

Egyáltalán 
nem 

1. A felnőttképzési szakértők számára 
szükséges volna olyan tartalmú 
továbbképzés biztosítása, mely segítő 
információval és támpontokkal látja el 
őket annak érdekében, hogy maximálisan 
segíteni tudják a képző intézményeket az 
egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának 
megteremtésében. 

      

2. A fogyatékossággal élő személyek 
részvétele a képzésekben nehézséget 
jelent az oktatók számára. 

      

3. A 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 2. 
melléklete segíti az intézményünket 
abban, hogy a fogyatékossággal élő 
felnőttek egyenlő esélyű részvételét 
biztosítani tudjuk igény esetén 

      

4. Az intézményünk számára nehézséget 
jelent az 393/2013. (XI. 12.) Korm. 
rendelet 2. mellékletében foglaltak 
biztosítása. 

      

5. A felnőttképzési intézmények 
munkatársai számára szükséges volna 
olyan tartalmú továbbképzés biztosítása, 
mely segítő információval és 
támpontokkal látja el őket annak 
érdekében, hogy maximálisan segíteni 
tudják a képző intézményeket az egyenlő 
esélyű hozzáférés biztosításának 
megteremtésében. 

      

6. A fogyatékossággal élő személyek 
részvétele a képzésekben nem jelent 
nehézséget az engedéllyel rendelkező 
felnőttképzési intézmények számára. 

      

7. Az engedéllyel rendelkező felnőttképzési 
intézmények számára segítséget jelent, 
hogy az új felnőttképzési törvényhez 
kapcsolódó 393/2013. (XI. 12.) Korm. 
rendelet 2. számú mellékletében konkrét 
oktatáshoz szükséges feltételek, 
eszközök jelennek meg, melyek segítik a 
fogyatékossággal élő képzésben 
résztvevők egyenlő esélyű hozzáférését. 
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VI. FOGYATÉKOSSÁG-SPECIFIKUS ISMERETEK, TOVÁBBKÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL 
 
28. Vettek-e részt munkatársaik az elmúlt 4 évben továbbképzéseken?  

(Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!) 
 
a) igen 
b) nem  

 
28.1. Milyen jellegű továbbképzéseken vettek részt a munkatársaik?  
  (Kérem, jelölje meg a megfelelő választ! Több válaszlehetőség is megjelölhető!)  

 
a) Kötelező szakmai továbbképzés 
b) Szakmai fórumokon, konferenciákon való részvétel 
c) Belső képzések, vállalati tréning  
d) Tanfolyamokon való részvétel  
e) Nyelvi képzés (csak ha az intézménye küldte) 
f) Egyéb: 

………………………………….………………………………….…………………………………. 
………………………………….………………………………….…………………………………. 
………………………………….………………………………….…………………………………. 

 
29. Az intézményben dolgozó munkatársai részt vettek-e már olyan továbbképzésen, mely célja a 

fogyatékossággal élő személyek különböző csoportjainak megismerése, az egyenlő esélyű hozzáférés 
biztosításához szükséges specifikus ismeretek megszerzése? 

    (Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!) 
   
a) Igen 
b) Nem 

 
29.1. Ha nem, akkor szívesen vennének-e részt ilyen tartalmú, jellegű továbbképzésen? 
    (Kérem, jelölje meg a megfelelő választ!) 

 
a) Igen 
b) Nem 
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30. Kérem, hogy jelölje meg, mennyire ért egyet az alábbiakban felsorolt állításokkal!  
(Kérem, jelölje meg válaszait a soronként a megfelelő helyeken!)  
 

Állítások 
Teljes 

mértékben 
Többnyire 

igen 
Inkább 

igen 
Inkább 
nem 

Többnyire 
nem 

Egyáltalán 
nem 

1. Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzési 
intézményrendszer fontos szerepet tud 
vállalni a fogyatékossággal élő és 
megváltozott munkaképességű személyek 
sikeres társadalmi (re)integrációjának 
érdekében. 

      

2. Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzési 
intézményrendszernek fontos szerepet kell 
vállalni a fogyatékossággal élő és 
megváltozott munkaképességű személyek 
sikeres társadalmi (re)integrációjának 
érdekében. 

      

3. Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzési 
intézményrendszernek nem feladata a 
fogyatékossággal élő személyek egész 
életen át tartó tanulását, képzését biztosító 
rendszer létrejöttének megalapozása. 

      

4. A felnőttképzési normatív támogatás 
igénybevételének jelenlegi feltételei nem 
egyértelműek az engedéllyel rendelkező 
felnőttképzési intézmények számára. 

      

5. Szükséges volna olyan pályázati forrás 
folyamatos biztosítása, mely 
igénybevehető az engedéllyel rendelkező 
felnőttképzési intézmények számára 
fogyatékossággal élő felnőtt képzésben 
való részvétele esetén. 

      

6. A fogyatékossággal élő személyek sikeres 
részvétele a képzésekben jelentős 
hozzáadott értéket képvisel az engedéllyel 
rendelkező felnőttképzési intézmények 
mindennapi működésére vonatkozóan. 

      

7. A 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 2. 
melléklete segíti az intézményünket 
abban, hogy a fogyatékossággal élő 
felnőttek egyenlő esélyű részvételét 
biztosítani tudjuk igény esetén 

      

8. Az engedéllyel rendelkező felnőttképzési 
intézmények számára fontos, támogató 
eszköz lehet a felnőttképzési normatív 
támogatás a fogyatékossággal élő 
személyek képzésben való részvételének 
elősegítésében. 

      

9. A fogyatékossággal élő személyeket 
rendszeresen éri hátrányos 
megkülönböztetés, diszkrimináció a 
felnőttképzés területén. 

      

 
 

Nagyon köszönöm, hogy munkájával segítette a kutatás eredményes megvalósulását! 


