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SZÖVETSÉGBEN 
A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ EMBEREKKEL

SEMMIT RÓLUNK, NÉLKÜLÜNK!

A KIADVÁNY HANGOSKÖNYV FORMÁTUMBAN IS ELÉRHETŐ



2 3

TISZTELT HONFITÁRSAIM!
A magyarság legfontosabb alapértéke – amely 
egyaránt eredeztethető ősi hagyományainkból 
és keresztény kultúránkból – a szeretet. 
Ez a szeretet tartja össze társadalmunkat, 
ezzel a szeretettel fordulunk egymás felé. 
Ez a szeretet vezérel minket akkor, amikor 
minden honfitársunk számára biztosítani 
kívánjuk a legteljesebb társadalmi részvételt. 

Ma Magyarországon közel egymillió embert érint a fogyatékosság 
ügye. A társadalom többi tagjának és Magyarország 
Kormányának egyik legfőbb feladata, hogy biztosítsa, hogy Ők, 
Önök is teljes életet élhessenek. Különösen igaz ez azokra 
a fogyatékos gyermeket nevelő családokra, akik élethelyzetükből 
adódóan a mindennapokban számtalan akadállyal néznek 
szembe. A magyarság kiemelkedő eredménye, hogy biztosítani 
tudja azon szolgáltatásokat, amelyek fogyatékos honfitársaink 
speciális szükségleteihez igazodnak, és amelyek mindennapi 
életvitelük során mind teljesebb hozzáférést tesznek lehetővé 
az oktatáshoz, egészségügyhöz, munkaerőpiachoz, és 
a társadalmi élet különböző területeihez.

Jelszavunk a jótékonykodás helyett a „Semmit rólunk, nélkülünk!" 
elvet követve a partnerség.  Az érdekképviseleti civil 
szervezeteket bevonva olyan társadalomért dolgozunk közösen, 
amelyben fogyatékos és ép ember egyaránt megtalálja helyét. 

Prof. Dr. Kásler Miklós
Emberi Erőforrások Minisztere

Biztosítanunk kell fogyatékossággal élő honfitársaink számára, 
hogy szándékaik szerint, szorgalmukat és tehetségüket 
kibontakoztatva válhassanak a magyar társadalom gyarapító 
tagjaivá. A magyar társadalom és a magyar kormány tisztában 
van azon szolidaritáson alapuló felelősségével, amely 
a fogyatékos emberek előtt álló akadályok elbontására irányul. 
Hiszünk a társadalmi párbeszéd szemléletformáló, intézményi 
gondolkodást átalakító és konstruktív partnerséget 
megalapozó erejében. Hiszen a modern fogyatékosságügy 
a fogyatékossággal élő embert nem a többségi társadalom 
jótékonykodására, segítségére szoruló elesett, felemelendő 
személynek tekinti, hanem a társadalom egyenrangú és 
egyenértékű tagjaként jogok birtokosának, aki mindenekelőtt 
abban számíthat a nem fogyatékossággal élő személyek 
segítségére, hogy életét a lehető legnagyobb – általa igényelt 
– önállósággal élhesse. Ehhez a partnerségen alapuló közös 
jövőhöz kíván a magyar kormány minden rendelkezésére álló 
támogatást megadni.

Tisztelt honfitársaim! Csak akkor maradhat erős a magyarság, 
ha az évezredes hagyományt követve, a szeretetre alapozva, 
egymást mindenben segítve tudunk továbbra is együtt élni. 
Köszönöm Önöknek eddigi szolgálatukat, és sok erőt, sikert 
kívánok az előttünk álló célok eléréséhez!



Szakértők szerint Magyarországon a társadalom 10%-a,  
csaknem 1 millió ember érintett – családtagja, környezete miatt –  
a fogyatékosság ügyében.

Magyarország az elmúlt években, évtizedben jelentős jogalkotási 
lépéseket tett a fogyatékossággal élő emberek életminőségének 
javítása, önálló életvitelének és társadalmi integrációjának 
elősegítése érdekében.

Ennek  fontos pillére a Magyar Országgyűlés által 2015-ben 
elfogadott 10 éves Országos Fogyatékosságügyi Program, 
amelynek alapelvei:

megelőzés,

önrendelkezés,

teljes és hatékony társadalmi részvétel,

egyetemes tervezés,

hátrányos megkülönböztetés tilalma,

indokolt előnyben részesítés, szubszidiaritás,

észszerű alkalmazkodás mindenki számára kötelező.

Magyarország Kormánya mindig is a párbeszédre alapozta a munkáját. 
Nincs ez másként a fogyatékossággal élő emberek esetében sem, 

ahol a „Semmit rólunk, nélkülünk!” alapelvet képviseli.

KÖZÖS FELELŐSSÉGÜNK 
A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK ÜGYE
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TÖBB MINT DUPLÁJÁRA EMELKEDETT 
A FOGYATÉKOSSÁGÜGYI 
SZERVEZETEK KÖLTSÉGVETÉSI 
TÁMOGATÁSA
Magyarország Kormányának stratégiai partnerei a fogyatékosügyi 
szervezetek. Amíg 2010-ben 8 szervezet 522 millió forintot 
kapott, 2019-ben már 1,114 milliárd forint volt a 13 érdekvédelmi 
és civil szervezet támogatása.

Magyarország Kormánya stratégiai partnernek tekinti és kiemelten támogatja 
a fogyatékosságügyi szervezeteket. 2010 óta évről évre folyamatosan nő 

a fogyatékosságügyi szervezetek támogatása. 

2010

522 MILLIÓ FT
8 SZERVEZET

2019

1,114 MRD FT
13 SZERVEZET

• Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik 
Országos Érdekvédelmi Szövetsége

• Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
• Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek  

Országos Szövetsége
• Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos 

Szövetsége
• Magyar Szervátültetettek Országos Sport, 

Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége
• Autisták Országos Szövetsége

• Siketvakok Országos Egyesülete
• Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi 

Szervezetek és Alapítványok Országos 
Szövetsége

• Dévény Anna Alapítvány
• KézenFogva Alapítvány
• Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum
• Afázia Egyesület
• Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik 

Országos Érdekvédelmi Egyesülete

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 
Országos Szövetsége
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AKADÁLYOK HELYETT 
LEHETŐSÉGEK
Magyarország Kormánya elkötelezett abban, hogy a fogyatékossággal 
élő emberek számára is megteremtse az integráció lehetőségét,  
ezáltal pedig hozzáférjenek az alapvető szolgáltatásokhoz. 

Ennek érdekében hazai pályázatok útján támogatja a segítőkutya-
kiképzést, a szülősegítő szolgáltatásokat, az elemi rehabilitációs 
szolgáltatásokat, a fogyatékos embereket nevelő családok 
otthonában nyújtott időszakos kísérést és ellátást, valamint  
az Autóplusz programot.

KOMPLEX SEGÍTSÉG
Célunk, hogy a felnőttkorban látássérültté vált embereket segítsük 
az utcai tájékozódásban, közlekedésben és az önellátáshoz 
szükséges mindennapi tevékenységekben. 
Ehhez nélkülözhetetlenek a rehabilitációs szakemberek.

A rehabilitációs tanári képzést 2018-ban 115,5 millió forinttal 
támogattuk, 2019. évben pedig a rendelkezésre álló összeget
további 20 millió forinttal egészítettük ki.

MEGKEZDŐDÖTT A REHABILITÁCIÓS TANÁROK KÉPZÉSE 

2018  115,5 MILLIÓ FT

2019  135,5 MILLIÓ FT
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OTTHON, CSALÁD
SZÜLŐSEGÍTŐ PÁLYÁZAT
A Szülősegítő pályázati program célja a fogyatékos gyermekek és 
felnőttek családjának támogatása, tájékoztatása, mentálhigiénés 
segítése, társadalmi integrációjuk és önérvényesítési képességük 
elősegítése. 

A pályázati programban 2010-ben még 5 millió forint, 2019-ben 
már 29,6 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre.  
2018-ban 47 szervezet nyújtott be érvényes pályázatot 
és részesült támogatásban.

GÉPJÁRMŰVÁSÁRLÁS 
TÁMOGATÁSA  

2018  50 MILLIÓ FT

2019  120 MILLIÓ FT

Magyarország Kormánya 2012 óta 3000 db új gépjármű és közel  
2000 db használt gépjármű vásárlásával, valamint több mint  
500 db gépjármű átalakításával, összesen mintegy 3,8 milliárd  
forinttal támogatta a fogyatékossággal élőket. 

5500 DB ÚJ ÉS HASZNÁLT GÉPKOCSI BESZERZÉSE

A speciális igények kielégítése érdekében Magyarország 
Kormánya a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 
Szövetsége (MEOSZ) kezdeményezését elfogadva biztosított forrást 
új és használt gépkocsik beszerzésére a mozgásukban súlyosan 
korlátozott személyek számára. A pályázati konstrukció 
kidolgozása a MEOSZ-szal szoros együttműködésben történt.

Az Autóplusz programra a tervezett költségvetési támogatás  
2018-ban 50 millió forint volt. A magas igényekre tekintettel még 
ugyanebben az évben megduplázták a keretösszeget. 
A 2019. évben a támogatás összegét 120 millió forintra emeltük.

2010-HEZ KÉPEST KÖZEL HATSZOROSÁRA 
EMELKEDETT A SZÜLŐSEGÍTŐ PÁLYÁZAT ÖSSZEGE.6X
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SEGÍTŐKUTYA-KIKÉPZÉS 
TÁMOGATÁSA
Fontos célunk a fogyatékossággal élő személyek segítő kutyához 
juttatása, terápiás kutyák alkalmazásának támogatása, ezáltal 
pedig az érintettek életminőségének javítása, társadalmi 
integrációjuk és önállóságuk elősegítése.

A 2017-ben rendelkezésre álló 25,3 millió forint keretösszeg 
2018-ban 20 millió forinttal emelkedett. 2019. évben 45,3 millió 
forint támogatást biztosít Magyarország Kormánya a segítőkutya- 
kiképzésre.

25,3 millió Ft
2017

45,3 millió Ft
2019

TÁMOGATÓ KÖZPONTOK 
KIALAKÍTÁSA

Kormányzati cél minden olyan intézkedés támogatása, amely 
a fogyatékossággal élő embereknek segít az akadálymentes 
közlekedésben, ezáltal pedig az önálló és teljes életvitel 
kialakításában. A megújult központok segítséget nyújtanak 
a fogyatékos embereknek az önálló életre való felkészülésben.

1 MRD FT
VAKOK ÁLLAMI INTÉZETÉNEK 
BUDAPESTI KÖZPONTJA

TATAI KÖZPONT

AGÁRDI REHABILITÁCIÓS KÖZPONT

1,3 MRD FT

2,2 MRD FT

Magyarország Kormányának támogatásával megújult és kibővült 
a Vakok Állami Intézetének budapesti épületegyüttese, valamint 
átadták a tatai és az agárdi központot is. 
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HALLGASSUK MEG 
EGYMÁST
EGYEDÜLÁLLÓ EURÓPAI MODELL

Magyarország Kormánya elkötelezett amellett, hogy lebontsa 
a fogyatékos emberek körül lévő akadályokat és minden lehetséges 
eszközzel támogassa a teljes társadalmi integrációjukat. A siketek, 
siketvakok és a nagyothallók esetében a jelnyelv az egyik 
legfontosabb eszköz ahhoz, hogy önálló, autonóm életet tudjanak 
élni, és hozzáférhessenek a közszolgáltatásokhoz.

Magyarország Kormánya ezért indította el az Európa-szerte 
egyedülálló jelnyelvi tolmácsszolgáltatási rendszert. Az ingyenes 
szolgáltatás országszerte 2300–2400 siket és nagyothalló  
honfitársunknak jelent folyamatos segítséget 19 megyei,  
valamint 3 fővárosi jelnyelvi tolmácsszolgáltatás útján.

AKTÍV TOLMÁCSOK SZÁMA  129 FŐ

AKTÍV ÜGYFELEK SZÁMA  2350 FŐ

ÖSSZES MEGRENDELÉSSZÁM  29 617 DB

ÖSSZES TOLMÁCSOLT ÓRASZÁM  37 366 ÓRA

CSALÁDBARÁT ORSZÁG
FECSKE PROGRAM / OTTHONI SEGÍTÉS

A korábbi Fecske program a kiemelt állami szerepvállalás után 
Otthoni Segítés néven működik tovább. 

2010 óta fontos célunk a családok helyzetének segítése, 
a gyermeknevelés támogatása, és ezen belül kiemelten fontos  
kezelni azoknak a helyzetét, akik fogyatékossággal élő gyermeket 
nevelnek.

Magyarország Kormánya 2018. évtől 100 millió forint keretösszeggel, 
pályázati formában működteti az Otthoni Segítés szolgáltatást. 

ELÉRT CSALÁDOK SZÁMA: 379          SEGÍTŐK SZÁMA: 84              MUNKAÓRA: 42 100

2010-TŐL 2019-IG 727 MILLIÓ FT TÁMOGATÁS.
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ÖNÁLLÓ ÉLETVITELT SEGÍTŐ 
KÖZPONT
Magyarország Kormánya az Értelmi Fogyatékossággal Élők és  
Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) 
együttműködésével, európai uniós forrás felhasználásával hozta 
létre az Önálló Életviteli Centrumokat 19 megyében 
és a fővárosban. 
 
Feladatuk az értelmi fogyatékossággal élő emberek és családjaik 
mindennapi életvitelének támogatása. A pályázat infokommunikációs 
része kiterjed az értelmi fogyatékossággal élő emberek általános 
felkészítésére, digitális eszközök használatára, továbbá segítséget 
nyújt a vészhelyzetek kezeléséhez, a tájékozódáshoz, 
és a napirendtervezéshez.

MAGYARORSZÁGON MŰKÖDŐ ÖNÁLLÓ ÉLETVITELI CENTRUMOK SZÁMA: 20 DB

ELÉRT SZEMÉLYEK SZÁMA: 1200 FŐ

DIGITÁLIS ESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSA: 760 DB TABLET ÉS TELEFON

AKADÁLYTALANUL

A 4 milliárd forintos támogatással megvalósult infokommuni kációs 
akadálymentesítési pályázat közel 380 ezer fogyatékossággal élő 

honfitársunknak teszi könnyebbé az életét.

2017-ben indult el a „ A fogyatékkal élők mindennapjait segítő  
infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása” projekt.
A 4 milliárd forint pályázati keretösszegből többek között a Siketek  
és Nagyothallók Országos Szövetsége, a Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek Országos Szövetsége, a Magyar Vakok és  
Gyengénlátók Országos Szövetsége, az Autisták Országos Szövetsége, 
az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvé-
delmi Szövetsége és az Afázia Egyesület részesült.

2018-ban a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének, 
illetve a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének 
együttműködésében egy világszinten is egyedülálló programja  
indult el,  a „Távszem” projekt. Ez egy közös informatikai alapon  
élő fejlesztés, amely a hallássérültek számára videóalapú tolmács-
szolgáltatást, a látássérültek számára pedig a vakok és gyengénlátó 
személyek önálló életvitelét elősegítő szolgáltatást biztosít.
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CSALÁDOK TERHEINEK 
KÖNNYÍTÉSE

„…folyamatosan érjük el azokat a társadalmi csoportokat, amelyeknek  
a nehéz helyzetén segíteni tudunk. Ilyen az otthonápolásnak a kérdése is. …
létrehoztuk a gyermekek otthongondozási díját. Itt a cél az, hogy 2022-re 
ez a díj a minimálbért elérje. …ez jóval több, többszöröse, ami eddig 
volt, és a következő években pedig tervezhető módon fogjuk emelni  
ezt a díjat minden évben. És közben azokról sem feledkeztünk el, akik 
nem a gyermekeiket ápolják otthon, hanem inkább a szüleiket, vagy 
idősebb korú hozzátartozóikat. Az ő gondozási díjukat is emeljük.”
Orbán Viktor miniszterelnök, 2018. október 12., Kossuth Rádió

Magyarország Kormánya 2019 januárjától bevezette a gyermekek 
otthongondozási díját (GYOD), amelynek összege havi bruttó 100 
ezer forint, és ami a gyermek életkorától függetlenül folyósítható.  
A GYOD összege 2022-ig folyamatosan emelkedik majd, és eléri az 
akkori minimálbér szintjét. 

A gyermekek otthongondozási díjának célja, hogy a legsúlyosabb 
állapotban lévő, önellátásra képtelen gyermekek szüleinek nyújtson 
támogatást.

A GYOD bevezetése mellett az ápolási díj összege 2019 januárjától 
15%-kal emelkedett, és az elkövetkező 3 évben évente 5%-kal nő majd.

AZ ÖNÁLLÓ ÉLET ALAPJA A MUNKA

Magyarország Kormányának fontos célja, hogy minél több megváltozott 
munkaképességű honfitársunk dolgozhasson. 

2014 óta törvényben biztosítjuk, hogy a fogyatékossági támogatás 
összege rendszeresen növekedjen.

A munkáltatók egyszerűen érvényesíthetik a megváltozott 
munkaképességű dolgozóik után járó adókedvezményt. 
2018-ban mintegy 9000 munkáltató vette igénybe a kedvezményt, 
38 ezer fő után. Ennek az összege 2018-ban csaknem 10 milliárd 
forint volt. Az egyszerűsítés eredményeként 2019 februárjában már 
közel 43 ezer munkavállaló után vették igénybe a kedvezményt 
a munkáltatók. 

A megváltozott munkaképességű honfitársaink rehabilitációjára és 
foglalkoztatásának segítésére 2010 óta csaknem 40 milliárd 
forintot fordítottunk uniós forrásból. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy 
foglalkoztatási arányuk a 2011-es 18%-ról mára 41,6%-ra nőtt. 

NŐ A FOGLALKOZTATÁS

41,6%
2019

18%
2011
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ÁLLAMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS 
Azok számára, akik a piaci szereplőknél nem tudnak elhelyezkedni, 
a védett munkahelyek – úgynevezett akkreditált munkáltatók – 
nyújtanak lehetőséget.

A védett munkahelyeket Magyarország Kormánya évente 
42 milliárd forinttal támogatja. 

A legnagyobb ilyen vállalatok a KÉZMŰ, ERFO, FŐKEFE, ahol 
csaknem 10 ezer megváltozott munkaképességű ember dolgozik.

Tudta Ön, hogy az állami tulajdonú, megváltozott munkaképességű embereket 
foglalkoztató cégek

• varrodáiban készítik el az új magyar divatcég, a Nanushka New 
York-i boltjának megnyitásához szükséges kollekciót;

• számos ismert autómárka részére állítanak elő alkatrészeket;
• több mint 40 millió darab dossziét gyártanak éves szinten;
• állítják össze a legnagyobb francia divatcégek díszdobozait?

Tudta Ön, hogy az állami tulajdonú, megváltozott munkaképességű embereket 
foglalkoztató cégek munkatársa

• Karvai Sándor, aki születése óta vak, mégis számos Guinness- 
rekordot állított fel autó- és motorvezetéssel;

• Kovács Dániel (autista) versenykerékpáros, aki aranyérmet nyert 
az idén megrendezett Speciális Olimpián Abu-Dhabiban?

AKADÁLYMENTES ÁLLAMI 
RENDEZVÉNYEK
2017-ben együttműködési megállapodást kötött Magyarország  
Kormánya több nagy érdekvédelmi szervezettel a Nemzeti 
Konzultáció és az állami rendezvények akadálymentesítéséről. 

A megállapodásnak köszönhetően a mozgáskorlátozott, 
érzékszervi és értelmi fogyatékossággal élő emberek könnyebben 

vehetnek részt az állami megemlékezéseken, és tölthetik ki 
a Nemzeti Konzultáció kérdőívét.

A stratégiai megállapodás az esélyegyenlőségről és a „Semmit 
rólunk, nélkülünk!" elvről szól. Célja, hogy a fogyatékossággal élők is 
méltó módon tudjanak részt venni a nemzeti ünnepeken és a kiemelt 
emléknapokon. A siket és a jelnyelvhasználó nagyothalló résztvevők 
számára minden esetben jelnyelvi tolmácsolással fogják 
akadálymentessé tenni a rendezvényeket.
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EREDMÉNYES MUNKA 
Egyre több piaci szereplő hisz abban, hogy a fogyatékossággal élő 
és megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásában 
hatalmas erőforrás rejlik. A kis cégektől a multinacionális 
vállalatokig sokan látnak lehetőséget a fogyatékossággal élő 
és megváltozott munkaképességű emberek precíz, nagy 
figyelemmel és elkötelezettséggel végzett munkájában.

• 2018-ban 31 cég nyerte el a Fogyatékosság-barát  
Munkahely díjat.

• Jelenleg 59 cég használhatja a Fogyatékosság-barát 
Munkahely logót.

• A megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató BakeMyDay 
Pékség 2019-ben második üzletét nyitja meg.

• A Nem Adom Fel Kávézó és Étterem, Budapest első  
fogyatékossággal élő emberek által alapított és működtetett 
kávézója.

• A PREMIER KULTCAFÉ Európa legnagyobb alapterületű  
fogyatékosság-barát közösségi és kulturális tere, amely egy 
olyan integrált munkahely, ahol fogyatékossággal élők  
is dolgoznak.
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HAJRÁ MAGYAROK!
A 2016. évi sporttörvény-módosítás kedvező helyzetbe hozta 
a fogyatékos emberek sportját. A Magyar Paralimpiai Bizottság 
köztestületté alakulásával a fogyatékosok sportjának stratégiai 
irányítása átláthatóbbá vált. Fontos a parasport szakmai és anyagi 
támogatása is. Az elmúlt években elvégzett munka eredményeként 
egyre több sportágban mutathatják meg tehetségüket a hazai 
parasportolók.
A Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, a Magyar Speciális 
Olimpia Szövetség, a Magyar Szervátültetettek Szövetsége, 
a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport 
Szövetsége és a Magyar Paralimpiai Bizottság versenyein mára  
közel 20 000 fogyatékos sportoló több mint 100 sportágban  
mérheti össze tudását.

TÁMOGATÁS A PARALIMPIKONOKNAK
A paralimpikonok felkészülését egyre növekvő mértékben segíti  
a kormány, ami parasportolóink sikerességéhez is nagymértékben 
hozzájárul.

2012 – London: 

70 
millió Ft

2012 – London: 

indulók: 33 fő
érmesek: 14 fő

2016 –  Rio de Janeiro: 

indulók: 43 fő
érmesek: 18 fő

2016 – Rio de Janeiro: 

140
millió Ft

PARALIMPIAI RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA PARALIMPIAI INDULÓK ÉS ÉRMESEK

KÜLÖN NAP A PARASPORTNAK ÉS A SIKETSPORTNAK
Ötpárti egyetértéssel a Magyar Országgyűlés 2017 decemberében 
a Magyar Parasport Napjáról és a Magyar Siketsport Napjáról is 
döntött!

FEBRUÁR 22.  A MAGYAR PARASPORT NAPJA
JÚNIUS 2.   A MAGYAR SIKETSPORT NAPJA

A KORMÁNY TÁMOGATJA A PARASPORTOLÓKAT
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KÉPVISELET AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN
DR. KÓSA ÁDÁM

KÉPVISELET A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSBEN
DR. TAPOLCZAI GERGELY

Kósa Ádám jogász, a Siketek és 
Nagyothallók Országos Szövetségének 
elnöke, az Európai Parlament 
első siket képviselője.
Ő volt az első, aki jelnyelven szólalt fel 
az Európai Parlamentben és a Magyar 
Országgyűlésben egyaránt, több ciklus óta 
eredményesen segíti az esélyegyenlőség, és 
a szociális- és foglalkoztatáspolitika ügyét.

Tapolczai Gergely jogász, a Magyar 
Hallássérültek Sportszövetségének elnöke. 
A Magyar Országgyűlés első siket 
képviselőjeként képviseli a fogyatékossággal 
élő embereket a magyar törvényhozásban.

SEMMIT RÓLUNK, NÉLKÜLÜNK!

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA 
TÁMOGATJA A FOGYATÉKOSSÁGGAL 
ÉLŐ HONFITÁRSAINKAT

Nőtt a foglalkoztatási támogatás

Emelkedett az ápolási díj

Támogatott jelnyelvi tolmácsszolgáltatás

Több mint duplájára emelkedett a fogyatékosságügyi  
szervezetek  támogatása

Bevezetésre került és folyamatosan emelkedik a GYOD összege

Támogatott gépjárműbeszerzés 

Nőtt a segítőkutya-kiképzés támogatása

Elindult a KONTAKT, a videós jelnyelvi tolmácsszolgálat

Elkészültek a támogató központok

Köszöntjük a fogyatékossággal élő honfitársainkat és köszönjük a fogyatékosügyi 
szervezetekben dolgozó szakemberek áldozatos, felelősségteljes munkáját!
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Név

Cím

E-mail

Mobil-
telefon

Aláírás

Irányítószám             Település

Út, utca, tér           Házsz., ép., lépcsőház, em., ajtó

Életkor

Vonalas 
telefon 

A küldemény feladásának díja a hatályos postai díjszabásban meghatározott díj, 
amelyet megtalálhat a Magyar Posta Zrt. honlapján (www.posta.hu).

Maradjon velünk kapcsolatban, és ismerje meg a legfontosabb kormányzati intézkedéseket.
Töltse ki, tegye borítékba, és küldje el részünkre az alábbi űrlapot!

Postacím: MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA 1896

MARADJUNK
KAPCSOLATBAN!

Adatkezelési tájékoztató: személyes adatai (név, életkor, cím, e-mail-cím, telefonszám) megadásával és aláírásával hozzájárul, hogy a közölt személyes adatait további 
kapcsolattartás, véleménykérés és a legfontosabb kormányzati intézkedésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából Magyarország Kormánya, a természetes személyeknek  
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet irányelv hatályon kívül helyezéséről  
(általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint 9. cikk  
(2) bekezdés a) pontja alapján, a hozzájáruló nyilatkozata visszavonásáig, de legkésőbb 2024. március 1. napjáig kezelje. A „Hozzájárulok közölt személyes adataim 
fogyatékos sággal élő embereket érintő ügyekkel összefüggő további tájékoztatás céljából történő kezeléséhez.”megnevezésű jelölőnégyzetben elhelyezett jellel hozzájárul, 
hogy az általános kormányzati tájékoztatáson túl az adatkezelő fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos tájékoztatás céljából is kezelje személyes adatait. Magyarország 
Kormánya nevében az adatkezelői feladatokat a Miniszterelnöki Kabinetiroda (1014 Budapest, Színház utca 1.) látja el. A személyes adatokat a NISZ Nemzeti Infokommuni-
kációs Szolgáltató Zrt. a Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft. bevonásával dolgozza fel és az Idomsoft Zrt. (1134 Budapest, Tüzér utca 41.) tárolja. A személyes 
adatok kezeléséről az adatkezelő adatkezelési nyilvántartást vezet. Az érintettet a személyes adatai kezelésével összefüggésben megilleti a hozzáféréshez, a helyesbítés-
hez, a törléshez, az adathordozhatósághoz és a hozzájárulásának visszavonásához való jog. Hozzáféréshez való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől 
visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy tájékoztatást 
kapjon az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok  
tárolásának időtartamáról; a személyes adatok gyűjtésének módjáról. A hozzáféréshez való jog keretén belül az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes ada-
tok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat 
számíthat fel. A helyesbítéshez és törléshez való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan, 
vagy törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Törlésre jogosult az érintett, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 
más módon kezelték; vagy az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés 
ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték. Az adathordozhatósághoz való jog alapján az érintett jogosult 
arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,  
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a ren-
delkezésére bocsátotta. A hozzájárulás visszavonásához való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása 
nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén az adatkezelő haladéktalanul gondoskodik a 
személyes adatok törléséről. Az érintett a jogainak megsértése vagy személyes adatai kezelésével összefüggő jogai érvényesítésével az adatkezelőhöz (Miniszterelnöki  
Kabinetiroda, 1014 Budapest, Színház utca 1., leiratkozas.kormanytajekoztato@mk.gov.hu), illetve annak tevékenysége ellen bírósághoz fordulhat. Az érintett az adatke-
zelővel, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, levelezési cím: 1530 
Budapest, Pf. 5) panasszal élhet. Kiadásért és szerkesztésért felel: Miniszterelnöki Kabinetiroda, Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott (1014 Budapest, Színház utca 1.). 
Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Pécsi Kornél (postai levélcíme: Miniszterelnöki Kabinetiroda, 1357 Budapest, Pf. 1; elektronikus levélcíme: adatvedelem@mk.gov.hu).

Hozzájárulok közölt személyes adataim fogyatékossággal élő embereket érintő  
ügyekkel összefüggő további tájékoztatás céljából történő kezeléséhez.


