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diáKmelléKlet
26/1 
TE, AZ OTT TUD MENNI!

(Regényrészlet)

„A lemmingek ismét megjelentek. Elözönlötték a házat, mi egy sarokba rejtőztünk, de 
ránk találtak. Körülvettek. Peregni kezdett a nyelvük. – És itt vannak a mi ifjú szerel-
meseink!

– Jaj, de izgalmas! A menyasszony és a vőlegény!
– Milyen izgatottak lehetnek! – Egyikük megveregette Annette fejét.
– Vajon megvásárolták már a jegygyűrűt?
– Tudják, kérem, a fiatalember írni szokott. A leány pedig geológiát tanul. 
– Geológiát! Rém izgalmas!
– Talán megnyerhetjük a vőlegényt, hogy cikket írjon az egyházközösségi folyóiratba.
– Milyen pompás gondolat! Remélem, neki is tetszeni fog!
Akár ott se volnánk! Vagy egy-egy szobor állna mind a kettőnk helyén. Csak beszélnek 

tovább, sőt egyre többen kapcsolódnak bele! A világ végéig így folytatnák!
Odaszólok Annette-nek:
– Nézd. Az ott tud menni.
– Igen. – feleli. – Ez pedig itt egész tisztán beszél.
– Hallom én is – mondom. – Figyelem. Milyen okos! 
A csevegés elhallgat körülöttünk. A lemmingek zavart pillantásokat váltanak.
– Ennek ujjak vannak a kezén – mutatok egyre.
– Szegénykém – sajnálkozik Annette. – Az orvosok szerint az ujj a kézen gyógyíthatat-

lan kínnal jár.
– Pedig elég vidámnak látszik – mondom. – Nézd… még mosolyogni is próbál.
– Derék kis lények – ismeri el Annette. – Képzeld, egész életükben lábon járnak!
Közben megrökönyödés támadt körülöttünk, s az dühbe csapott át. A pap mosolygó 

képpel közeledik felénk.
– Jön egy olyan fura galléros – jegyzi meg Annette.
– Az a különleges fajta – közlöm. – Azért van rajta a fura gallér. Különben nem tudnák 

a többiek, hogy olyan különleges. Valami vezetőféle a nyájban. Tudod, aki megmondja 
nekik, mit csináljanak, hova menjenek s a többi.

A pap mosolya eltűnik. A lemmingek dühösen beszélni kezdenek hozzá. Aztán villám-
gyorsan eltakarodnak.

– Milyen fürgén mennek – szól Annette. – Jaj, még meg találják ütni magukat!
– Dehogy – nyugtatom meg. – Nem is hiszed, milyen ügyesek a lábukkal, ha már meg-

szokták egy kicsit. Még táncolni is tudnak. Igen, némelyik még azt is tud.
– Jaj, de izgalmas! – lelkendezik Annette. – Nekünk is táncolnak, ha szépen megkérjük 

őket?
De addigra már mind elment, a pap csak úgy szaladt utánuk, és mi sose láttuk meg, 

hogy táncolnak a lemmingek.

(Részlet Peter Marshall: Tombol a Hold című regényéből. Európa Kiadó, Budapest, 1967.  
Fordította: Bányay Geyza)
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26/2a 
BRUCE ÉS ANNETTE

Csoportos feladatlap

1.  Mi a véleményetek Bruce-ról és Annette-ről a regényrészlet alapján? Írjátok le a jel-
lemző tulajdonságaikat!

 

 

 

 

2.  Vajon mit érezhettek látogatói szavait hallván? Soroljátok fel azokat az érzéseiket, ame-
lyek e találkozás során keletkezhettek bennük!

 

 

 

 

3. Mit gondolnak ők a látogatóikról?

 

 

 

 

4. Miért nevezik őket lemmingeknek? 

 

 

 

 

5. Képzeljétek el a párbeszédet, ami Bruce és Annette között zajlik a jelenet után!
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26/2b 
A „LEMMINGEK”

Csoportos feladatlap

1.  Hogyan látják a látogatók a két fiatalt? Írjátok le, hogy a jelenet elején mit gondolnak ró-
luk!

 

 

 

 

2.  Vajon mit éreznek akkor, amikor Bruce és Annette lemmingekként beszél róluk? So-
roljátok fel az érzéseiteket! 

 

 

 

 

3.  Vajon mi készteti őket  menekülésre? 

 

 

 

 

4.  Mit éreznek, mit gondolnak a jelenet végén? 

 

 

 

 

5.  Képzeljetek el egy párbeszédet egy sértett látogató és a menhely vezetője között!
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26/3 
A FOGYATÉKKAL ÉLŐ JOGAI

A nemzetközi gyakorlatban

A világon élő mintegy 600 millió fogyatékkal élőt mindeddig nem védi kötelező erejű 
nemzetközi emberi jogi dokumentum. Az ENSZ Ad Hoc Bizottság a második ülésszakán 
komoly előrelépést tett egy ilyen egyezmény kidolgozására.

A fogyatékosság, akadályozottság értelmezése különféle módokon lehetséges. A leg-
több ország gyakorlatában a fogyatékkal élők problémáit a kormányok elsődlege-
sen szociálpolitikai kérdésnek tekintik. Ez tükröződik abban is, hogy általában a szo-
ciális tárca hatáskörébe utalják a fogyatékkal élők ügyeit, helyzetük előmozdítását. 
Az elmúlt évtizedben – elsősorban a fogyatékkal élők mozgalmának erőfeszítései nyomán 
– több szinten fontos elmozdulás történt: a fogyatékkal élők esélyegyenlőségét egyre in-
kább emberi jogi kérdésként kezdték azonosítani. 

Szükséges-e a fogyatékkal élők emberi jogait védő külön egyezmény?

E kérdést sokan félreértik, s azt gondolják, a fogyatékkal élők külön jogokat akarnak ki-
vívni maguknak. Valójában erről szó nincs. A probléma abban áll, hogy a minden embert em-
ber mivoltából eredően megillető civil, politikai, gazdasági, szociális, kulturális jogok és alapvető 
szabadságjogok a fogyatékkal élő emberek tömegei számára nem érvényesíthetők. Az ENSZ mint-
egy fél évszázados története jól példázza, hogy az egyetemes emberi jogok tényleges gya-
korolhatósága bizonyos – a társadalom által különösen hátrányos helyzetbe sorolt – em-
bercsoportok számára külön egyezmények, jogilag kötelező dokumentumok megalkotá-
sát teszi szükségessé. A történetileg első, 1948-ban elfogadott ENSZ emberi jogi nyilatkozat – az 
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata – világosan kimondja, hogy minden ember születésénél fogva 
méltóságában és jogaiban egyenlő, és mindenkit, bármely megkülönböztetés nélkül, egyenlően meg-
illet a törvény védelme. Az Egyetemes Nyilatkozatot 1966-ban két további dokumentum követte: a 
Nemzetközi Egyezmény a Civil és Politikai Jogokról, valamint a Nemzetközi Egyezmény a Gazda-
sági, Szociális és Kulturális Jogokról. A kérdés az, hogy mindezen jogok hogyan valósíthatók 
meg a gyakorlatban. 

(Forrás: Gombos Gábor – http://www.szochalo.hu)

A téma bemutatásához rendelkezésre álló idő: 5 perc
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26/4a 
A FOGYATÉKKAL ÉLŐ JOGAI MAGYARORSZÁGON

(Részletek az 1998. évi XXVI. törvényből 
a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról)

1. Ki minősül Magyarországon fogyatékos személynek?

Fogyatékos személynek az minősül, akinek érzékszervi (különösen látás-, hallásszer-
vi), 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 téma bemutatásához rendelkezésre álló idő: 2 perc

2. Az akadálymentes környezethez való jog 

A fogyatékos személynek joga van az akadálymentes, továbbá érzékelhető és bizton-
ságos épített környezetre, amely különösen a közlekedéssel és az épített környezettel 
kapcsolatos tájékozódási lehetőségekre vonatkozik.
Azt a környezetet nevezzük akadálymentesnek, ahol a különböző fogyatékossággal 
élő emberek könnyen, biztonságosan, önállóan, szabadon mozoghatnak. Ennek ér-
dekében a középületek akadálymentesítését fokozatosan, de legkésőbb 2005. január 1-
jéig el kellett végezni. Az újonnan építetteket pedig természetesen a mozgássérültek 
speciális igényeinek megfelelően kell kialakítani.

A téma bemutatásához rendelkezésre álló idő: 4 perc

3. Kommunikációhoz való jog 

A fogyatékos személynek, és vele együtt családtagjainak, segítőinek biztosítani kell, 
hogy hozzáférjenek a közérdekű tájékoztatásokhoz, továbbá azokhoz az információk-
hoz, amelyek a fogyatékosokat megillető jogokkal, valamint a részükre nyújtott szol-
gáltatásokkal kapcsolatosak.
Az információ akkor minősül hozzáférhetőnek, ha azt a fogyatékkal élő érzékelheti, 
illetve biztosított a megfelelő értelmezés lehetősége is. A kommunikációban jelentő-
sen gátolt személy számára a közszolgáltatások igénybevételekor lehetővé kell tenni 
a kölcsönös tájékozódás feltételeit.
A kommunikáció terén létező jogok érvényesülését például a fénycsengő, a liftben 
lévő fényjelzés, a feliratozott filmek, az egyes televízió műsorokban szereplő jeltol-
mács segíti.

A téma bemutatásához rendelkezésre álló idő: 3 perc
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26/4b 
A FOGYATÉKKAL ÉLŐ JOGAI MAGYARORSZÁGON

(Részletek az 1998. évi XXVI. törvényből 
a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról)

4. Biztonságos közlekedéshez való jog 

A közlekedési rendszereket, tömegközlekedési eszközöket, utasforgalmi létesítményeket 
- beleértve a jelző- és tájékoztató berendezéseket is – fokozatosan, de legkésőbb 2010. janu-
ár 1-ig alkalmassá kell tenni arra, hogy azokat a fogyatékosok is biztonsággal használják.  
A közlekedésében jelentősen akadályozott fogyatékos személy közlekedését – az indulási 
helytől a célállomásig – szállítást végző hálózat működtetésével is biztosítani lehet, ame-
lyeket fokozatosan, de legkésőbb szintén 2010. január 1-ig ki kell építeni. A biztonságos 
közlekedéshez való jog érvényesülése érdekében létesítenek például hangjelzést kibocsá-
tó berendezéseket a gyalogátkelőhelyeken, és a forgalmasabb útszakaszon az útpadkákat 
úgy alakítják át, hogy azon a kerekesszék használói is könnyedén közlekedhessenek.  
Közhasználatú parkolóban a fogyatékos személyek számára megfelelő számú és alapterü-
letű parkolóhely kialakításáról kell gondoskodni.

A téma bemutatásához rendelkezésre álló idő: 3 perc

5. Támogató szolgálat, segédeszköz  

A fogyatékos személy részére biztosítani kell a fogyatékossága által indokolt, szükséglete-
inek megfelelő támogató szolgálat igénybevételét, továbbá a fogyatékosok fizikai vagy ér-
zékszervi képessége részleges vagy teljes hiányának pótlását szolgáló segédeszközt.  
A támogató szolgálat a fogyatékos személy önálló életvitelét elősegítő, a mindennapi szük-
ségletei kielégítését célzó – személyes közreműködés által megvalósuló – szolgáltatás.  

A téma bemutatásához rendelkezésre álló idő: 2 perc

6. Mit kell biztosítani az egészségügyben? 

A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során figyelemmel kell lenni a fogyatékossá-
gából adódó szükségleteire. Biztosítani kell számára – a fogyatékosságával összefüggés-
ben – az állapota javításához, az állapotromlása megelőzéséhez szükséges rendszeres és 
hatékony egészségügyi ellátást.  
Mivel a fogyatékosok ellátása speciális szaktudást igényel, gondoskodni kell az ehhez 
szükséges képzés és továbbképzés feltételeiről. 
Az egészségügyi ellátása során törekedni kell arra, hogy az ellátás segítse elő a fogyatékos 
rehabilitációját, társadalmi beilleszkedését, továbbá, ne erősítse a betegségtudatát.  

A téma bemutatásához rendelkezésre álló idő: 2 perc
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26/4c 
A FOGYATÉKKAL ÉLŐ JOGAI MAGYARORSZÁGON

(Részletek az 1998. évi XXVI. törvényből 
a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról)

7. Az oktatás, képzés  

A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás kereté-
ben állapotának megfelelően és életkorától függően korai fejlesztésben és gondozásban, 
óvodai, iskolai nevelésben és oktatásban, fejlesztő felkészítésben vegyen részt attól kezd-
ve, hogy igényjogosultságát megállapították.  
A korai fejlesztés és gondozás megvalósítható otthoni ellátás, bölcsődei gondozás, fogyaté-
kosok ápoló, gondozó otthonában nyújtott gondozás, gyermekotthoni gondozás, gyógy-
pedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás keretében biztosított fejlesztés és gon-
dozás, konduktív pedagógiai ellátás keretében.  
A sajátos nevelési igényű gyermek az óvodai nevelésben és oktatásban a többi gyermek-
kel, tanulóval együtt – azonos óvodai csoportban, illetve iskolai osztályban –, külön óvodai 
csoportban, iskolai osztályban, vagy az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-ok-
tatási intézményben vesz részt (itt a gyermek egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs 
és rehabilitációs ellátásban is részesül).  
Szakértői és rehabilitációs bizottság határozza meg azt, hogy a gyermeknek melyik az elő-
nyösebb képzési mód.  
A fogyatékosok speciális oktatásának tárgyi, személyi feltételeit fokozatosan, de legkésőbb 
2005. január 1-ig kell megteremteni.   
A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai, iskolai nevelését, oktatását ellátó óvodát és is-
kolát a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján a szülő választja ki. A szü-
lő gyakorolhatja a szabad iskolaválasztás jogát, amely azonban annyiban korlátozott, hogy 
csak a gyermeknek megfelelő képzést biztosító – esetleg speciális felszereléssel, eszközök-
kel ellátott – oktatási intézménybe írathatja a gyermekét. 

A téma bemutatásához rendelkezésre álló idő: 4 perc

8. Foglalkoztatás 

A munkához való jog valamennyi magyar állampolgár alkotmányos joga §. Ezt a fogya-
tékkal élők esetében ki kell egészíteni azzal, hogy lehetőség szerint integrált, ennek hi-
ányában védett foglalkoztatásra jogosultak.  
Ha a fogyatékosok foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem valósítható 
meg, akkor számukra a munkához való jog a lehetőségekhez mérten úgy biztosítható, 
hogy speciális munkahelyeket kell működtetni, amelyek feltételeit fokozatosan, de leg-
később 2005. január 1-jéig  kell megteremteni.  
A védett munkahelyet a központi költségvetés normatív támogatásban részesíti.  
A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles gondoskodni a munkavégzéshez szüksé-
ges mértékben a munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések 
megfelelő átalakításáról. Az átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költ-
ségvetésből szintén támogatás igényelhető. 

A téma bemutatásához rendelkezésre álló idő: 3 perc
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26/4d 
A FOGYATÉKKAL ÉLŐ JOGAI MAGYARORSZÁGON

(Részletek az 1998. évi XXVI. törvényből 
a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról)

9. A megfelelő lakóhely  

A fogyatékos személynek joga van a fogyatékosságának, személyes körülményeinek meg-
felelő – családi, lakóotthoni, intézményi – lakhatási forma megválasztásához.
A fogyatékkal élők számára tartós bentlakást nyújtó intézményeket fokozatosan, de leg-
később 2010. január 1-ig át kell alakítani oly módon, hogy az önálló életvitelre személyi 
segítséggel képes fogyatékosok ellátása kisközösséget befogadó lakóotthonban történjen. 
Továbbá az arra rászoruló súlyos fogyatékos személyek számára humanizált, modernizált 
intézményi ellátást kell biztosítani.

A téma bemutatásához rendelkezésre álló idő: 2 perc

10. Kultúra és sport 

A fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a művelődési, kulturális, sport- és más 
közösségi célú létesítmények látogatását. Sportolási lehetőségeinek megteremtéséhez 
szükséges feltételek érdekében biztosítani kell a sportolási célú, szabadidős intézmények 
használatát. A fogyatékos szabadidő- és tömegsportját a Wesselényi Miklós Nemzeti If-
júsági és Szabadidősport Közalapítvány, verseny- és élsportját a Gerevich Aladár Nemzeti 
Sport Közalapítvány támogatja.

A téma bemutatásához rendelkezésre álló idő: 3 perc

11. A rehabilitáció  

A fogyatékos személynek joga van a rehabilitációra. E jog érvényesítését rehabilitációs szol-
gáltatások, ellátások biztosítják. A rehabilitáció az egészségügyi, mentálhigiénés, oktatási, 
képzési, átképzési, foglalkoztatási, szociális rendszerekben megvalósuló folyamat, amely-
nek célja a fogyatékos személy képességének fejlesztése, szinten tartása, a társadalmi élet-
ben való részvételének, valamint önálló életvitelének elősegítése.  
A kormány a rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátására hozta létre a Fogyatékosok 
Esélye Közalapítványt (székhely: 1066 Budapest, Mozsár u. 14.).

A téma bemutatásához rendelkezésre álló idő: 2 perc
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26/4e 
A FOGYATÉKKAL ÉLŐ JOGAI MAGYARORSZÁGON

(Részletek az 1998. évi XXVI. törvényből 
a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról)

12. Országos Fogyatékosügyi Tanács 

A kormány fogyatékkal élők ügyével kapcsolatos feladatainak ellátását az Országos 
Fogyatékosügyi Tanács segíti, amely a fogyatékosokkal összefüggő döntések meghozata-
lában kezdeményező, javaslattevő, véleményező és koordináló, valamint a döntések vég-
rehajtásának folyamatában elemző és értékelő tevékenységet végez.

A téma bemutatásához rendelkezésre álló idő: 1,5  perc

13. Hova fordulhat a fogyatékos jogainak védelmében? 

Amennyiben valakit fogyatékossága miatt jogellenesen hátrány ér – gondolva különösen 
a hátrányos megkülönböztetés esetére –, megilletik mindazok a jogok, amelyeket a sze-
mélyhez fűződő jogok sérelme esetén a polgári törvénykönyv biztosít.
A fogyatékos személyek jogszabályban biztosított jogait megsértővel szemben az Orszá-
gos Fogyatékosügyi Tanács, illetve a fogyatékosok országos érdek-képviseleti szervezetei 
pert indíthatnak a fogyatékos személyeket megillető jogok érvényesítése érdekében. Erre 
akkor is lehetőségük van, ha a jogsértés személyek pontosan meg nem határozható, na-
gyobb csoportját érinti.

A téma bemutatásához rendelkezésre álló idő: 1,5  perc

1949. évi XX. törvény; 1998. évi XXVI. törvény; 2005. augusztus 25., csütörtök 

(Forrás: Magyarország.hu, kormányzati portál)
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26/5 
LISTA AZ IDŐFELELŐS SZÁMÁRA

 1. Nemzetközi egyezmények a fogyatékosok jogairól 5 perc

 2. Ki minősül fogyatékos személynek? 2 perc 

 3. Az akadálymentes környezethez való jog 4 perc

 4. Kommunikációhoz való jog 3 perc

 5. Biztonságos közlekedéshez való jog 3 perc

 6. Támogató szolgálat, segédeszköz 2 perc

 7. Mi kell biztosítani az egészségügyben? 2 perc

 8. Az oktatás, képzés 4 perc

 9. A foglalkoztatás  3 perc

10. A megfelelő lakóhely  2 perc

11. Kultúra és sport 3 perc

12. A rehabilitáció 2 perc

13. Országos Fogyatékosügyi Tanács 1,5 perc 

14. Hová fordulhat a fogyatékos jogainak védelmében? 1,5 perc
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26/6 
VISSZAJELZŐ LAP

Név: 

Osztály: 

Fejezd be a következő mondatokat! 

Számomra a fogyatékosokkal foglalkozó órákon az okozott nehézséget, hogy 
 

 

 

 

 

A foglalkozások során azt tanultam, hogy 
 

 

 

 

 

A téma kapcsán még arra volnék kíváncsi, hogy 
 

 

 

 

 






