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Szalai Krisztina a VIII. kerületbôl jár
dolgozni, 20-30 perc alatt teszi meg az
utat a 4-6-os villamossal. Laáber Miksa
Pesthidegkúton lakik, busszal közleke-
dik kétszeri átszállással. Másfél óra alatt
ér a munkahelyére, mert várnia kell sok-
szor az alacsonypadlós járatra. 
– Már megszoktam – mondja a fiatal-
ember. – A Mozgássérült Emberek Reha-
bilitációs Központja (MEREK) által ju-
tottunk ehhez a munkalehetôséghez.
Másfél éve dolgozunk itt.

– Milyen végzettség kellett az állás el-
nyeréséhez? 
– Egyszerû érettségink van, megtanul-
tuk az itteni rendszert, külön tanfolya-
mot nem végeztünk – veszi át a szót
Krisztina. – A munkáltató egyenrangú
partnerként kezel bennünket, mindent
meg tudunk beszélni az irodavezetônk-
kel és a többi munkatárssal is, szóval na-
gyon jól érezzük magunkat. Az ügyfe-
lekkel általában jó a kapcsolatunk, per-
sze van, aki kicsit negatívabb, de nem a
mozgássérültségünk, inkább a hivatali
ügyintézés miatt, ha például várnia kell. 
– Nem fárasztó a munka?
– Váltott munkarendben, csökkentett
munkaidôben dolgozunk, illetve teljes

napot, ami után szabadnapot kapunk.
Hogy mennyire fárasztó egy nap, függ
az ügyfélforgalomtól, de kibírható. Per-
sze a folyamatos teljes munkaidôt egész-
ségi okokból is nehezen bírnánk. De jó,
hogy van munkánk, elfoglaltságunk, és
hasznosnak érezhetjük magunkat. 

A RENDSZER JÓ 
ÉS MÛKÖDÔKÉPES 

– Az önkormányzattól jött a kezdeménye-
zés, hogy találjunk munkalehetôséget fo-
gyatékossággal élô embereknek – mondja
dr. Tas Krisztián, a II. Kerületi Városfej-
lesztô Zrt. vezérigazgatója. – A Bel-Buda
városközpont rehabilitációs beruházásá-
nál együttmûködtünk a Mozgássérült
Emberek Rehabilitációs Központjával,
szakmai tanácsokkal segítették a terüle-
tek akadálymentesítését. Ezt követôen
két információs pontot mûködtettünk a
lakosság számára, ahol már a MEREK re-
habilitált kliensei dolgoztak. Amikor ta-
valy májusban a kedvezményes kerület-
kártyát létrehoztuk, az ügyfélkapcsolati
pontokba is megváltozott munkaképes-
ségû személyeket vettünk fel. Egy év alatt
több mint tízezer ilyen kártyát adtunk ki
a Marczibányi téren és Pesthidegkúton.

Ezt a kettôt hoztuk össze végül a Keleti
Károly utcai új központban. A rehabilitá-
ciós központtal való együtt mûködés har-
madik állomása idén áprilistól a környe-
zeti bejelentô rendszer, ahol az önkor-
mányzatot érintô környezeti problémákat
– utcanév-táblák, KRESZ-táblák hiánya,
kátyúk, roncsautók, gyomnövény, illegáli-
san lerakott hulladék – lehet bejelenteni
telefonos forródróton. 

– Más munkakörben is foglalkoztat-
nak megváltozott munkaképességû
személyeket? 
– Jelenleg nem, de azon dolgozunk, hogy
legyen. Az iroda öt munkatársával na-
gyon elégedettek vagyunk. Tapasztalata-
inkat szívesen megosztjuk más önkor-
mányzatokkal is, mert a rendszer jó és
mûködôképes. Ha végiggondolunk egy
rehabilitációs folyamatot, és már csak
egy lépcsô hiányzik ahhoz, hogy a sérült
ember visszatérhessen a munkaerôpiacra,
mi szeretnénk lenni ez a lépcsôfok. Büsz-
kén mondhatom, hogy volt olyan mun-
katársunk, aki már teljesen piaci munka-
helyen, a Hotel Pandában helyezkedett
el. Az egész csak megközelítés kérdése,
mert egy akadálymentes munkahelyi
környezet kialakítása se kerül többe,
mint bármi más egyedi tervezésû.

A MÁSSÁG ELFOGADÁSA 
HÉTKÖZNAPI VALÓSÁG LEGYEN

– A II. kerületben arra törekszünk, hogy a
megváltozott munkaképességû felnôtt tár-
sainknak megfelelô munkafeltételeket biz-
tosítsunk szociális intézményhálózatunk-
ban – mondja dr. Láng Zsolt polgármester.
– Az iskolákat, óvodákat, bölcsôdéket, ren-
delôintézeteket akadálymentesítettük, a
hivatalok, az irodák többsége kerekes szék-
kel is megközelíthetô, és több, általuk is
használható mosdót alakítottunk ki. Külö-
nösen büszke vagyok arra az együttmûkö-
désre, amely másfél éve kezdôdött a Moz-

Budapest II. kerülete 
jó példát mutat

Budapesten, a Keleti Károly utca 15/a szám alatt ügyféliroda mûködik a II.
Kerületi Városfejlesztő Zrt. üzemeltetésében, ahol a lakosság a parkolási
engedélyekkel, kerületi kártyákkal, környezeti bejelentésekkel kapcsolatos
ügyeit intézheti. Az iroda kétszeresen is jó példát mutat: teljesen akadály-
mentes, öt munkatársa pedig kerekes székes fiatal. 


