
               Illeszkedve a Kormány új típusú érdekegyeztetési mechanizmusához, a következő 

                                     „Társadalmi párbeszéd kérdőív”  
                   kibocsátásával kezdeményezzük egyes fontos kérdések megvitatását. 
A Társadalmi párbeszéd kérdőívet a fogyatékossággal élő emberek országos érdekérvényesítő szervezetei 

közösen bocsátják ki, amelyre a válaszadás önkéntesen névvel, vagy név nélkül történhet. 

 
1.) Egyetért –e Ön azzal, hogy a járulék befizetésen, a munkavégzésben töltött szolgálati időn és az 

egészségkárosodás mértékén alapuló, kiszámítható rokkantsági nyugdíj rendszer helyébe, egy 

kiszámíthatatlan, garanciák nélküli szociális segély ellátás lépjen? 
 

IGEN                                                       NEM                           Nem tudom megítélni a kérdést 
 

2.) Egyetért –e Ön azzal, hogy akik munkaképesség változásuk miatt a munkaerő – piacon 
hátrányos helyzetben vannak, ha megfelelnek a rokkantsági nyugdíjazás feltételeinek, továbbra is 

rokkantsági nyugdíj ellátásban részesüljenek és ellátásuk legalább az infláció mértékével azonosan 

emelkedjen?  
 

IGEN                                                     NEM                             Nem tudom megítélni a kérdést 
 

3.) Egyetért –e Ön azzal, hogy a Kormány  új munkahelyek kialakításának ösztönzésével, teremtsen 

munkalehetőséget a megváltozott munkaképességű számára és csak a munkalehetőségek 

növekedésével párhuzamosan, objektív szakmai vizsgálatok alapján hozzon intézkedéseket a 

megváltozott munkaképességű emberek visszavezetésére a munka világába. 
 

IGEN,                                                NEM,                                Nem tudom megítélni a kérdést 
  

4.) Egyetért –e Ön azzal, hogy az állam jogszabályokkal és gazdasági eszközökkel támogassa a 

megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő emberek munka –erő piacon való 
részvételének növelését úgy, hogy jövedelmük fokozatosan közelíthessen a társadalmi 

átlagjövedelemhez? 
 

IGEN                                                NEM                                 Nem tudom megítélni a kérdést 
 

5.) Egyetért-e Ön azzal, hogy a társadalom széles rétegeit összefogó civil érdekérvényesítő 

szervezetek, a munkavállalók érdekeit érvényesítő szakszervezetek, az emberei jogi szervezetek és a 

szakmai érdekérvényesítő szervezetek szerepe csökkenjen, illetve megszűnjön és működésük 
feltételeit, az állam nehezítse?  
 

IGEN                                               NEM                             Nem tudom megítélni a kérdést  
 

6.) Egyetért-e Ön azzal, hogy a fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű emberek 

társadalmi együttéléséhez szükséges feltételek megteremtéséhez, az állam jogi és gazdasági 

intézkedéseket tegyen, a rehabilitáció, az akadálymentes épített környezet, a közösségi lakhatás, a 

közösségi közlekedés, a segédeszköz ellátás és a megfelelő munkalehetőségek kialakítása terén? 
 

IGEN                                              NEM                              Nem tudom megítélni a kérdést  
 

Tekintettel arra, hogy a kérdések a társadalom igen jelentős részét érintik, kérjük szíveskedjen  

válaszát visszaküldeni a MEOSZ, 1032. Budapest, San Marco u. 76. címre postán, vagy a 

meosz@t-online.hu. email címre, vagy a kérdezőbiztosnak történő személyes átadással, annak 

érdekében, hogy a társadalmi párbeszéd eredményét a Kormány számára, döntéseinek 

megalapozásához átadhassuk. 
A kérdőív a www.meosz.hu honlapról tetszőleges számban közvetlenül is letölthető. 
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