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Mi a fogyatékosság?

A fogyatékosság visszafordíthatatlan, tartós 

állapot, mely egészségügyi eszközökkel nem 

gyógyítható, de szinten tartható, javítható. A 

fogyatékossággal együtt járhatnak különböző 

betegségek, pl.: cukorbetegség, belszervi 

problémák, stb. Ezek lehetnek a fogyatékosság 

miatt kialakult egészségkárosodások, vagy 

a betegség megléte okozhatja a későbbi 

fogyatékosságot (pl.: cukorbetegség – vakság, 

magas vérnyomás – bénulás, stb.).

Mi az egészségkárosodás?

Minden olyan betegség, amely egészségügyi 

eszközökkel gyógyítható, szinten tartható, 

javítható. Rövidebb-hosszabb ideig tartó állapot, 

mely rendszeres egészségügyi beavatkozást 

igényel. Ebbe a kategóriába tartozik minden 

olyan betegség, amely nem fogyatékosság.

A fogyatékosság szociális modellje

A fogyatékosság nem személyes probléma, 

hanem emberjogi kérdés, kezelése társadalmi 

összefogást igényel, mely kollektív felelős-

ségünk. Megfelelő környezeti módosításokra 

van szükség annak érdekében, hogy a fogya-

tékos emberek is részt vehessenek a társadalmi 

élet minden területén.

Melyek a fogyatékossági csoportok?

Mozgássérült

Látássérült

Hallássérült

Értelmi fogyatékos

Halmozottan sérült

Autista

Ki a fogyatékos személy?

Az a személy, akinek végleges, az egész életére 

kiható testi, értelmi, érzékszervi (különösen 

látás-, hallás-, mozgásszervi) károsodása, 

korlátozottsága van, amely tartós hátrányt jelent 

számára a társadalomban való aktív részvétele 

gyakorlásában, hátrányai kompenzációjához 

külső segítségre van  szüksége (segítő személy, 

segédeszköz, speciálisan kialakított környezet).

A fogyatékos személy testi funkcióiban és struk-

túrájában károsodás, eltérés, veszteség, hiány 

áll fenn, ezáltal tevékenységében akadályozottá, 

részvételben korlátozottá vált.

Ki az egészségkárosodott személy?

Minden olyan személy, aki rövidebb-hosszabb 

ideig tartó pszichés, fiziológiai, fizikai funkciók 

rendellenességében szenved (pszichiátriai, 

ízületi, csont, izomrendszeri, testi struktúrák 

megváltozása, szív-érrendszeri, immun – légző 

– emésztő – anyagcsere – endokrin – húgy- 

ivarszervi – bőr) emiatt állandó, vagy időszakos 

orvosi ellátásban részesül, állapota javítható, 

szinten tartható.

Ki a megváltozott munkaképességű

személy?

Az a személy, akinek a munkavállalási és 

munkahely-megtartási és az abban történő 

előrehaladási esélyei testi, vagy szellemi állapot-

változása, funkcióvesztése, vagy rendellenes-

sége miatt lényegesen csökkent.

Eredeti munkakörében állapotváltozása miatt 

nem foglalkoztatható, rehabilitációs intézkedés 

nélkül teljes értékű munkavégzésre tartósan 

alkalmatlanná válik. 

A megváltozott munkaképességű személyek 

körébe tartoznak mindazok a fogyatékos és 

egészségkárosodott emberek, akiknek a hivata-

losan megállapított munkavégző képességének 

romlása eléri, vagy meghaladja a 40%-ot.

Csoportosítás:

40%, 67%, 100% munkaképeség csökkenés.

A rokkantsági nyugdíj megállapításának 

szempontjából rokkantnak minősül mindazon 

személy, akinek 67%-ot elérő, vagy meghaladó 

a munkaképesség csökkenése, de nem éri el 

a 100%-ot (III. csoportú rokkant), vagy akinek a 

munkaképesség csökkenése eléri a 100%-ot, 

teljesen munkaképtelen, de mások gondozá-

sára nem szorul (II. csoport), vagy akiknek a 

munkaképesség csökkenése eléri a 100%-ot, 

teljesen munkaképtelen és mások gondozására 

szorul (I. Csoport).

A megfogalmazás félreérthetősége ellenére 

bármely rokkantsági csoportba tartozó személy 

köthet érvényes munkaszerződést, vagyis 

munkát vállalhat az alábbi korlátokkal:

 vagy az adott munkakörre előírt törvényes 

munkaidőnél (pl.: napi 8 óra) kevesebb időben 

dolgozik (pl.: napi 7 óra);

 vagy a keresete nem haladja meg a megrok-

kanása előtti korrigált keresetének a 80%-át.

A korrekció mértékét éves bontásban

a nyugdíjtörvény határozza meg.

Azok a személyek, akiknek a munkaképes-

ség csökkenése 40-100%-os, megváltozott 

munkaképességűnek minősülnek. Köztük 

ugyanúgy megtalálható az egészségkárosodott 

személy, mint a fogyatékossággal élő. 

A százalékos rokkantsági fok növekedésével 

növekszik a fogyatékosok aránya, de nem kizárt, 

hogy egészségkárosodással élők is beletartoz-

zanak a 100%-os rokkantak csoportjába.

Miért használjuk a kézikönyvben a fogyatékos 

és a megváltozott munkaképességű személy 

fogalmát egymás mellett?

A jelenlegi jogi szabályozás ezt a két fogalmat 

külön használja annak ellenére, hogy a megvál-

tozott munkaképességű személy kifejezésbe a 

fogyatékossággal élők is beletartoznak.

Véleményünk szerint egyértelműbb lenne, ha a 

megváltozott munkaképességű fogalom csak 

azokra a személyekre vonatkozna, akiknek 

kapcsolata volt a munka világával fogyatékos-

ságuk, vagy egészségkárosodásuk kialakulása 

előtt. Az egyéb problémás állapotú személy 

esetén a fogyatékos, vagy egészségkárosodott 

kifejezés lenne a legmegfelelőbb.

AZ ÉLŐ MUNKAHELY 2. | FOGALOMMAGYARÁZAT

Fogalommagyarázat
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Mi az esélyegyenlőség?

Mindenki számára egyenlő és diszkrimináció 

mentes foglalkoztatási feltételek, egyenlő és 

diszkrimináció mentes hozzáférés az oktatás-

hoz, a szakképzéshez, a konkrét munkához

és általában a foglalkoztatáshoz. 

Mi a diszkrimináció?

Meghatározott alapon történő minden 

olyan megkülönböztetés, kizárás vagy ked-

vezmény, amely megszünteti, vagy rontja az 

esélyegyenlőséget, illetve a foglalkoztatással 

és munkavégzéssel kapcsolatos egyenlő 

bánásmódot. 

Mi a rehabilitáció és a habilitáció?

A rehabilitáció a hatályos jogi szabályozás szerint 

az egészségügyi, mentálhigiénés, oktatási, 

képzési, átképzési, foglalkoztatási, szociális 

rendszerekben megvalósuló folyamat, amelynek 

célja a fogyatékos személy képességének 

fejlesztése, szinten tartása, a társadalmi életben 

való részvételének, valamint önálló életvitelének 

elősegítése. A rehabilitáció a gyógypeda-

gógiai szakirodalom szerint azt jelenti, hogy 

„visszahelyezés, visszaállítás”, azonban a 

fogyatékos emberek bizonyos csoportjának ez 

a meghatározás nem állja meg a helyét, mert 

a sérülten születetteknél nem lehetséges a 

„visszahelyezésük”. Ebben az esetben szeren-

csésebb a „habilitáció”, azaz „behelyezés” 

szóval értelmezni a társadalmi integrációt – s 

ezen belül is főleg a foglalkoztatást – szolgáló 

tényezők összességét. A habilitáció ennek 

megfelelően olyan társadalmi beilleszkedést 

segítő tevékenységek összessége, amelyek 

célja a fogyatékossággal született emberek meg 

nem lévő, új képességeinek kialakítása.

A rehabilitáció fajtái:

 orvosi

 oktatási, képzési

 foglalkozási

 szociális

Mi az integrált foglalkoztatás?

Integrált foglalkoztatásról beszélünk, ha a fogya-

tékos munkavállaló fogyatékossága jellegétől 

és mértékétől függetlenül olyan munkahelyen 

dolgozik, ahol munkatársai döntő többsége 

nem fogyatékos. A fogyatékos munkavállaló 

azonos munkáért azonos juttatásokra és bérre 

jogosult, mint az ép munkavállalók.

Mi a védett vagy rehabilitációs célú foglalkoztatás?

Védett vagy rehabilitációs célú a foglalko-

tatás, ha a fogyatékos vagy megváltozott 

munkaképességű munkavállaló olyan munka-

helyen vagy szociális foglalkoztatóban dolgozik, 

ahol mind a munkakörülmények, mind a 

munkafeltételek a fogyatékosságához/megvál-

tozott munkaképességéhez igazodva kerültek 

kialakításra, munkatársainak jelentős része szin-

tén fogyatékos/megváltozott munkaképességű 

munkavállaló és a munkáltató a foglalkoztatás 

megvalósításához állami támogatás (dotáció) 

igénybevételére jogosult. 

Mi az önálló életvitel?

A fogyatékos emberek azon joga, hogy saját 

sorsuk alakulását önmaguk határozzák meg, 

hogy emberi méltóságuk tiszteletben tartásával, 

másságuk elfogadásával egyenrangú tagjai 

lehessenek a társadalomnak. 

A társadalom kötelessége ezen jogok megvaló-

sításához szükséges feltételek biztosítása. 

Melyek ezek a feltételek?

 segítő szolgáltatások;

 egyenlő hozzáférést biztosító akadálymentes 

környezet;

 testközeli segédeszközök; 

 adaptációs eszközök (munkahely esetén 

gépek, berendezések megfelelő átalakítása, 

módosítása, a munkaszervezésnek, annak 

tartalmának, munkaidő beosztásnak egyénhez 

igazodó alakítása, a fogyatékos és megváltozott 

munkaképességű személy munkavégzésének 

megkönnyítése érdekében).

Ki az esetgazda?

Az esetgazda felsőfokú végzettséggel rendelkező 

szakember, aki képes a munkája során 

együttműködő, egyenrangú partneri viszonyt 

kialakítani az ügyféllel, amely megteremti a 

feltételét a nyílt, őszinte, bizalmi légkörnek. Az 

esetgazda az a személy, aki a szolgáltatás igény-

bevételének teljes időtartama alatt végigkíséri 

az ügyfelet, folyamatosan segíti a cél elérését. 

Mi a kompetencia?

A kompetencia egy személy alapvető, lényegi 

jellemzője, mely okozati kapcsolatban van a 

teljesítményével.

A megfelelő kompetenciával rendelkező mun-

kavállaló optimális körülmények között képes 

ellátni a munkakört.

A kompetencia a munkakör betöltésére, ellá-

tására, a tevékenység gyakorlására, vagy szerep 

betöltésére való alkalmasságot jelent. Tudás, 

gyakorlat, szociális viselkedés a kompetencia 

alapvető tulajdonságai.

Szintjei:

 Ismeretek szintje (tények, információk,

fogalmak, szabályok, stb.).

 Jártasságok szintje (tevékenységben való 

gyakorlottság).

 Készségek szintje (elsajátított ismeretek 

felhasználása).

 Képességek szintje (érzékelés, észlelés, 

figyelem, emlékezet, kommunikációs, szociális 

képesség).

 Belső feltételrendszer (értékek, attitűd,

szokások, meggyőződések, stb.).

Mi az illesztés?

A munkavállaló és a feladat (munkakör) össze-

hangolása annak érdekében, hogy a „megfelelő 

embert a megfelelő feladatra” tudjuk közvetíteni.

Akkreditált foglalkoztató

Az akkreditációs követelményeknek megfelelő, 

akkreditációs alap-tanúsítvánnyal rendelkező 

munkáltató.
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Akkreditált munkáltató

Mindazon munkáltató, aki alap, vagy rehabili-

tációs, kiemelt, vagy feltételes tanúsítvánnyal 

rendelkezik

Közösségi munkavégzés

Az a foglalkoztatás, ahol a meglévő képessé-

gekkel elérhető tevékenységhez munkatapasz-

talat, gyakorlat, ismeret szerezhető (közösségi 

munkavégzés)

Rehabilitációs célú foglalkoztatás:

Ahol a piac által elismert termelő vagy szol-

gáltatási tevékenységet folytat a megváltozott 

munkaképességű munkavállaló

(a munkaképesség megváltozását figyelembe 

vevő munkakörben)

Prevenció

 Első szintű

károsodás betegségek, balesetek megelőzése 

egészségügyi feladat.

Eszköze: felvilágosítás, egészséges életmódra 

nevelés, szűrővizsgálatok.

 Második szintű

fogyatékosság kialakulásának megelőzése, 

mértékének csökkentése.

 Harmadik szintű

a fogyatékosság rokkantsággá válásának 

megelőzése, eszköze és feladata: nagy-

mértékben lefedi a rehabilitációt

Károsodás

Időszakos, vagy állandó, anatómiai, élettani, 

pszichológiai veszteség, rendellenesség

(biológiai működési zavar).

Fogyatékosság

Járási, látási, beszéd, hallási képességek 

részleges, vagy teljes átmeneti, vagy végleges 

hiánya (funkciós zavar). 

Rokkantság

A mindennapi tevékenységekben, a társadalmi 

szerepben tartós akadályozottság (társadalmi 

funkciós zavar).

Egészség

Testi, szellemi, szociális jól-lét.

Normalizáció

A fogyatékos ember számára optimális életvitele 

érdekében az általánost „normálist” leginkább 

megközelítő, legkevésbé korlátozó környezet 

biztosítása.

Integráció

A közösségbe történő visszahelyezés lehetővé 

tétele megkönnyítése

Autonómia, önállóság, függetlenség

A fogyatékos személy függőségi helyzetének meg-

szüntetése, önálló életvitelre alkalmassá tétele. 

Szocializáció

Társadalmi életbe való részvételhez szükséges 

normák, cselekvési modellek, magatartási for-

mák, egész életen át tartó elsajátítási folyamata.

Diszkrimináció

Minden olyan megkülönböztetés, kizárás, 

kezdeményezés, amely megszünteti, vagy rontja 

az esélyegyenlőséget, az egyenlő bánásmódot 

(a fogyatékos emberek sajátos igényeit figye-

lembe vevő, védő és támogató intézkedések 

nem minősülnek diszkriminációnak).

Közvetlen diszkrimináció

Személy, vagy csoport valós, vagy vélt tulaj-

donsága miatt részesül más, összehasonlítható 

helyzetben lévő személyhez, vagy csoporthoz 

képest kedvezőtlenebb bánásmód.
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A sikeres munkaközvetítést követően elenged-

hetetlenül fontos lépés az utókísérés. Itt a kife-

jezésnek is jelentősége van, mivel a kísérés a 

folyamatos jelenlétet fejezi ki, azt a lehetőséget, 

amelyet az ügyfél folyamatosan igénybe vehet, 

azt a biztonságot, amely során az egyén

érezheti, hogy nincs egyedül.

Az utókísérés feladata, hogy segítse az egyént 

a munkavállalás során felmerülő problémák me-

goldásában, az esetleges konfliktus leküzdésé-

ben. Az esetgazda faladata az utókísérés, mivel 

a tanácsadói folyamatot is ő tartotta kézben, 

közte és az ügyfél között kialakult bizalmi légkör 

teremtette meg a feltételét annak, hogy a problé-

ma elmélyülése előtt kezelhető legyen az ügy.

Amennyiben az ellentétek nem oldhatók fel,

az utókísérés lehetőséget ad az ügyfélnek, hogy 

a munkakeresési folyamatot újra kezdje. Fontos 

tudatosítani az ügyfélben, hogy a hosszantartó 

munkahelymegtartás érdekében időben jelezze 

a problémát az esetgazdának.

Munkaerőpiaci szolgáltatás
munkaadóknak 1.0.

A szolgáltatás célja, hogy segítse a munkaadót 

abban, hogy a megváltozott munkaképességű 

és fogyatékos személyek foglalkoztatására

nyitottá váljon, hogy úgy tekintsen a célcsoport-

ra, mint egy új, potenciális merítési lehetőségre. 

A kapott ismeretek, információk által alkalmassá 

váljon a munkahely a célcsoport befogadására. 

Célunk a szolgáltatás során a munkáltató

hatáskörébe tartozó személyek szemléletének 

pozitív irányú befolyásolása a befogadó munka-

helyi közösség megteremtése érdekében.

A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy a 

megváltozott munkaképességű és fogyatékos 

emberek foglalkoztatásának egyik legnagyobb 

akadálya az ismeretek és információk hiánya

és az ebből egyenesen következő félelem.

Nagyon kevés az olyan munkáltató, aki bir-

tokában van azoknak az ismereteknek, amelyek 

választ adnak a megváltozott munkaképességű 

és fogyatékos emberek foglalkoztatásával 

összefüggő kérdésekre.

A munkáltatók többsége félinformációk, szte-

reotípiák ismeretében fél, hárít, elutasít és időn-

ként előítéletes a célcsoport tagjait illetően, 

mert foglalkoztatásukkal összefüggésben

számos kérdésre nem kap kielégítő és 

megfelelő választ.

Felmerülő kérdések: 

 Miért éri meg a cégnek hogy megváltozott 

munkaképességű vagy fogyatékos embert 

foglalkoztasson?

 Milyen feltételek szükségesek a foglalkozta-

táshoz?

 Milyen környezeti előírásoknak kell megfelelni 

foglalkoztatásuk esetén?

 Milyen nehézségekkel kell szembenézni, ha 

vállalja a cég a foglalkoztatást?

 Milyen feszültségek előidézője lehet a célcso-

port foglalkoztatása?

 Milyen járulékos költségek felmerülésével jár 

foglalkoztatásuk?

A munkaerő-piaci szolgáltatás a munkaadóknak 

ezekre a kérdéseire biztosít megfelelő,

szakmailag alátámasztott válaszokat.

A szolgáltatás során lehetősége nyílik a munkál-

tatónak, hogy megismerhesse a célcsopor-

tokat, azok jellemzőit, a foglalkoztatásuk során 

felmerülhető problémákat – de az azokra

adható válaszokat is, a szakaszerű foglalkoz-

tatás feltételrendszerét, a befogadást segítő 

támogató rendszereket.

A szolgáltatás megléte segíti a munkaadókat 

a kiválasztásban, abban, hogy az igényeihez 

legjobban közelítő munkavállaló kerüljön

hozzá, segíti a befogadást, a munkavállalást,

az esetleges konfliktuskezelést.

A munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezet 

biztosítja a lehetőségét annak is, hogy tájékoz-

tatást nyújtson a várható jogszabályi változá-

sokról, vagy új jogszabályok megjelenése 

esetén azok alkalmazásáról.

A szolgáltatás lehetőséget biztosít a kínálat-

kereslet koordinálására és a legalkalmasabb 

felek összehozására.

A munkaerő-piaci szolgáltatások különböző

szervezeti formában működtethetőek, a

szervezeti formától függően a szolgáltatás

spektruma is erőteljesen változó. Az állami

és önkormányzati szolgáltatások jellemzője,

hogy hatósági jogkörrel is rendelkeznek,

így tevékenységüknek nagy részre erre

irányul. A tanácsadói, személyre szóló

szolgáltatások biztosítása inkább a nonprofit 

szervezetekre jellemző. 

Az önkormányzatok munkaerő-piaci tevékeny-

sége főképpen a köz és közhasznú munkavég-

zéssel kapcsolatos teendőket foglalja magában 

és azokat a hatósági feladatokat, amelyek a 

segélyezéssel függenek össze.

y-

ég-

ban
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folyamat részletes leírása
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Állásfeltárás

Az állásfeltárás több csatornán történik. Az 

információszerzés egyik legegyszerűbb módja 

az újsághirdetések, egyéb írott álláshirdetések 

folyamatos, naprakész átnézése. A mai kor 

technikai adottságait felhasználva az Internetes 

állásajánlatok átvizsgálása, és nem utolsó 

sorban a munkaügyi központoknál megjelenő 

állásajánlatok megismerése (az FMK-val kötött 

keretszerződés értelmében az információcsere 

kölcsönösségen alapul).

Az álláshirdetések átolvasásakor természe-

tesen nem a fogyatékos és megváltozott 

munkaképességű munkavállalókat kereső

hirdetéseket emeljük ki, hanem minden olyan

állást kigyűjtünk, ami egyrészt a már ügyfél-

körünkben lévő személyek igényeinek meg  fe-

lelő, vagy feltételezhetően betölthető általuk.

A passzív álláshely feltárás a hirdetést, vagy 

állásajánlatot tévő céggel létesített kapcso-

latfelvételkor válik aktívvá. A munkaadókkal 

kapcsolatot tartó munkatársak a bejelent-

kezést követően röviden tájékoztatják a 

munkaadót a szolgáltatásról, az ügyfélkörről, 

a munkaerőigény bejelentésének módjáról. 

Amennyiben a munkaadó részéről érdeklődés 

mutatkozik, további információkkal látjuk el 

akár postai úton szóróanyagokkal, akár a 

hon  lapunkra történő figyelemfelhívással, akár 

személyes időpont-egyeztetéssel. Minden 

eset   ben eljutatjuk a munkaadóhoz a munka-

igénylési adatlapot annak érdekében, hogy 

szándék esetén a lehető legrövidebb úton 

megismerhessük munkaerőigényét és az általa 

nyújtott feltételeket. Az informális kapcsolatfelvé-

tel sikeressége a nagy számok törvénye alapján 

érvényesül, hozadéka alacsony, de elengedhe-

tetlen, mint a kapcsolatfelvétel egyik eleme.

A formális kapcsolati rendszer kialakításának fel-

tételeit a személyes munkahelyfeltárás teremti meg.

A személyes kapcsolatteremtés előzményei 

lehetnek:

 telefonon történő bejelentkezés,

 postai úton eljuttatott információ,

 más, az Alapítvánnyal kapcsolatban lévő, 

pozitív tapasztalattal rendelkező cégek ajánlása,

 médiában megjelent híradás (újságcikk, TV 

riport) új jogszabályi változások hatására,

 a cég humánpolitikai stratégiaváltozása 

(amire hatással lehet az Alapítványunk PR 

tevékenysége is),

 rendezvények, fórumok, 

 az FMK által rendezett állásbörzék, 

 HEFOP, EQUAL programokkal kapcsolatos 

konferenciákon vagy egyéb rendezvények alkal-

mával hallott az alapítvány tevékenységéről,

 BKIK-val kialakított együttműködés.

A személyes kapcsolatteremtés folyamata:

 a munkaadónál a témában kompetens

személy meghatározása,

 az adott személlyel telefonon, vagy írásban 

történő időpont-egyeztetés,

 tárgyalásra felkészülés,

 tárgyalás,

 a tárgyalás időpontjára felkészülés során 

minden olyan információs anyag összeállítása, 

amely elősegítheti a pozitív kimenetet, mint pl. 

az Alapítványról szóló tájékoztató, szóróanyag a 

munkaerő-piaci szolgáltatásról, amely tartalmaz 

minden olyan tevékenységet, amit fel tud vállalni 

a szolgáltatás, jogszabálygyűjtemény, amely a 

foglalkoztatást érinti (kedvezmények könyve). 

Megfelelés esetén a két fél időpont-egyeztetését 

követően megtörténhet a felek közti személyes 

találkozás.

Amennyiben adatállományunkban nincs 

megfelelő személy, a kapcsolati hálónk segít-

ségével igyekszünk felkutatni a felajánlott ál-

láshelyre alkalmas személyt. Sikeres közvetítés 

esetén elkezdődhet a munkavállalás, megtörté-

nik a munkaszerződés, megkötése.

Az azonnali munkába állítás feltételei:

 a felajánlott munkahely alkalmas a célcso-

port befogadására,

 a munkakör alkalmas a célcsoport általi 

betöltésére,

 a munkahelyi közösség befogadó,

 a cég szervezeti kultúrája, humánpolitikai 

stratégiája befogadó,

 a munkakör betöltésére alkalmas személy 

rendelkezésre áll.

Ez az ideális állapot csak ritkán áll fenn, a 

legtöbb esetben számos kompromisszumot 

követően valósulhat meg a munkába állítás. 

A munkáltató és a munkavállaló illesztése során 

leggyakrabban előforduló akadályok:

 nincs megfelelő adottságokkal rendelkező 

személy a látókörünkben,

 a munkahely távol van,

 a felajánlott és elvárt kereset nem találkozik,

 a munkavállaló állapota miatt nehezen 

megközelíthető a munkahely,

 a munkahelyre jutás időigénye, és költsége 

aránytalanul magas.

A munkaadói elvárások, és az ügyfélkörbe tar-

tozó személyek azonnali összeillesztése ritkán 

valósul meg, mert nincsenek meg a munkáltató 

esetében az ehhez szükséges feltételek. Az 

eredményesség érdekében számos tennivaló 

van, melyeket a szolgáltatás biztosít a mun-

kaadó számára. Ezekről a munkahelyfeltáró 

munkatárs széleskörű tájékoztatást nyújt a 

munkaadónak.

Kellő motiváltság esetén a munkaadó elfogadja 

az Alapítvány által felkínált lehetőséget és 
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folytatódhat a szolgáltatás és a munkaadó közti 

együttműködő kapcsolat a konkrét személy 

befogadása érdekében.

A munkahelyfeltáró munkatárs kellő mélység-

ben megismerkedik a munkahelyi környezettel, 

és körülményekkel, s ennek során vizsgálja:

 a munkahely akadálymentességét,

 biztonságos, egészséges munkakörülményeit,

 a munkavégzés eszközeinek 

megfelelősségét,

 a munkaidőt, beosztást,

 a teljesítményelvárásokat,

 a karrierlehetőségeket.

Ezt követően összeveti az adott lehetőséget 

az elvárásokkal, szükség esetén szakemberek 

(rehabilitációs mérnök) bevonásával javaslatot 

tesz a megfelelő feltételek kialakítására. A reha-

bilitációs mérnök tudása az akadálymentesítés, 

az ergonómia, a munkavégzés minimálfeltételeit 

és az adaptációs munkaeszközök ismeretét öleli 

fel. Ma még jellemző, hogy ennek a szolgálta-

tási elemnek az igénybevétele a munkaadók 

részéről rendkívül ritka. Elvétve történik meg, 

hogy a munkaadó kezdeményezi a szakszerű 

tanácsadást (mert közép, vagy hosszabbtávú 

humánpolitikai stratégiájában szerepel megvál-

tozott munkaképességű, vagy fogyatékos em-

berek foglalkoztatása, és erre fel kíván készülni). 

Sokkal inkább jellemző, hogy az alapítvány 

kezdeményezésére merül fel az igény, melynek 

hatására a munkaadók hajlandóságot mutatnak 

a tanácsadás igénybevételére.

Az igényfelkeltés eszközei  közé tartozik az 

érzékenyítő, motivációs tréning megtartása, a 

döntéshozatalban kompetens személy részére va-

lamint motivációs tréning a munkatársak részére.

Tréning, előadássorozat, interaktív párbeszéd kere-

tében valósulhat meg a munkaadók pozitív irányú 

befolyásolása a befogadó munkahelyek irányába.

EU-s ajánlások, irányelvek is javasolják a mun-

kaadóknak a célcsoport felé fordulást, érvként 

ez is felhasználható a munkaadók

igényfelkeltése érdekében (a módszer alapjait

a Nemzeti Felnőttképzési Intézet pályázatához, 

a BKIK-val együttműködve dolgoztuk ki).

A fogyatékos és megváltozott munkaképességű 

munkavállalóktól idegenkedés legfőbb okai:

 a munkaadók előítéletessége,

 a munkaadói szolgáltatást igénybevevők 

előítéletessége (pl. a fogyatékos eladót a 

vásárló nem fogadja el),

 munkatársi diszkrimináció,

 a csoportjellemzőkből kialakult előítéletes 

magatartás, amit olyan személyekhez is 

mellérendelnek, akik nem hordozzák a tipikus 

csoportjellemzőket.

A munkaadói érzékenyítés, motiváció során az 

ezekre történő felkészülés fontos szempont.

A befogadást segítő információk és ismeretek 

átadása mellett, a segítő szolgáltatások meglé-

tén túl nagy hangsúlyt kell kapjon a célcsoport 

foglalkoztatásával járó előnyökről adott tájékoz-

tatás és a jó gyakorlatok bemutatása.

Az egyenlő hozzáférést biztosító környezetről 

szóló információk átadása során fontos, hogy 

fokozott figyelmet fordítsunk az információk 

mennyiségére, tartalmára, nehogy a feladat 

riasztóan hasson a munkaadóra.

A tájékoztatást fókuszálni kell a különböző

fogyatékossági csoportokba tartozó személyek-

kel összefüggő leglényegesebb ismeretekre, és 

át kell adni a legalapvetőbb információkat:

 mi az akadálymentesség alapelve,

 mi a fizikai – kommunikációs akadálymentesség,

 milyen feltételekkel biztosítható a környezet 

önálló igénybevétele,

 milyen környezeti igénye van a látás-, hallás-, 

mozgássérült embereknek.

Mélyebb és átfogóbb ismeretek átadására a 

konkrét munkahely és a konkrét munkavállaló 

ismeretében kerülhet sor a megoldást segítő 

lehetőségekről nyújtott tájékoztatással együtt.
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Tréning tematika munkáltatók érzékenyítésére

Cím

Befogadó munkahelyek megváltozott munka-

képességű és fogyatékos munkavállalóknak

Cél

Munkáltatókkal együttműködve érzékenyítő

és információ átadó sorozat a foglalkoztatás 

szélesebb körű megvalósulása érdekében. 

Módszer

Előadássorozat, párbeszéd 

Résztvevők 

Munkáltatók vezetői, középvezetői, HR

munkatársak, üzemvezetők, és minden olyan 

cégen belüli munkatárs, aki kapcsolatba hoz-

ható a foglalkoztatással és döntéshozó ebben.

Előadók, trénerek

Szakemberek a fogyatékos illetve megváltozott 

munkaképességű személyek foglalkoztatásának 

területéről, a témában érintett munkavállalók 

és olyan szervezetek munkatársai, akik az 

érdekképviseletben nagy szerepet játszanak. 

Ezeken felül maguk a fogyatékosok vagy 

megváltozott munkaképességű emberek. 

Témák

A fogyatékos illetve megváltozott 

munkaképességű munkavállalók csoportjának 

bemutatása/bemutatkozása, érzékenyítés, 

tapasztalatok (munkáltatók bevonásával, akik 

már alkalmaznak a célcsoportból személyeket). 

A törvényi és jogi háttér, szakemberek képzése 

és igénybe vehetősége, atipikus szakmák, 

egyéni lehetőségek, akadálymentesség,

mi az amire figyelni érdemes, a fogyatékos és 

megváltozott munkaképességű személyeket 

támogató szolgáltatások, munkaügyi szervek

és a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások,

szituációs helyzetek általi visszacsatolások 

(interjú, bánásmód, stb.)

Elégedettség

Kérdőívvel és szóbeli visszajelzés keretében, 

amennyiben nem elégedett a hallgatóság, a 

következő alkalomra felkészülünk olyan elemek-

kel, amiket hiányoltak vagy átbeszéljük csopor-

tosan a felmerülő problémát (beépítve a tréning 

menetébe és ezáltal alakulnak a továbbiak).

Ennek a tréningnek a fő célja a foglalkoztatás 

elérése és a szemlélet megváltoztatása ezen a 

területen. Természetesen itt is ki kell alakítani 

bizonyos szintű csoportnormákat és szabályo-

kat, viszont ez a fajta tréning inkább képzés és 

információ-átadás. 

A hatások később abban mérhetőek, hogy mennyire 

alakul át a szemlélet a munkáltatói oldalon, 

mennyire közeledett a két csoport (munkáltató-

munkavállaló) egymáshoz és mennyivel nőtt 

a foglalkoztatottak aránya a résztvevő munkál-

tatóknál.

1. elem

A rendezvénysorozat első elemeként azon 

munkáltatókat kívánjuk bevonni a prezentációk 

megtartásába, melyek olyan pozitív szemlé-

lettel és befogadói attitűddel rendelkeznek, 

amelyekből sajátélményű tapasztalataikat 

és gyakorlati ismereteiket átadhatják annak 

a munkáltatói körnek, amelyek még nem 

foglalkoztattak fogyatékos és megváltozott 

munkaképességű embereket.

2. elem

A munkaadók az elmondottakban kitérnek a 

pozitív és esetleges negatív tapasztalatokra, 

előnyökre, hátrányokra, amelyeket a fogyatékos 

és megváltozott munkaképességű emberek

foglalkoztatása során tapasztaltak. 

Műhelymunka keretében a jelenlevő munka-

adók az előadók felé kérdéseket tehetnek fel 

és közös gondolkodás keretében megoldá-

sokat vázolnak fel. A Motiváció Alapítvány a 

műhelymunka szervezője, lebonyolítója és 

moderátora és az Alapítvány ismereteket és 

információkat ad át a jelenlevőknek a

fogyatékos emberek foglalkoztatásával 

összefüggő kérdésekben.

3. elem

Az első elem rendezvényén részt vett azon 

munkáltatók számára, akik még nem fogla-

lkoztattak eddig fogyatékos vagy megváltozott 

munkaképességű személyt, viszont vannak

ilyen irányú elképzeléseik. Műhelymunka

kere tében kérdések és válaszok adásával

egy kötetlen vita kialakítása a cél, összegezve 

az első rendezvény tapasztalatait és felmerülő 

kérdéseit.

A Motiváció Alapítvány szemlélet- és tudat-

formáló előadásokkal, szituációs elemekkel a 

munkáltatók érzékenyítése irányába mozdítja

el a résztvevőket.

4. elem

Nyílt nap a Motiváció Alapítványnál, ahol 

lehetőség nyílik a fogyatékos és megváltozott 

munkaképességű emberek foglalkoztatásának 

gyakorlatban megvalósuló bemutatására, az 

Alapítvány által foglalkoztatott fogyatékos és 

megváltozott munkaképességű személyek aktív 

részvételével.
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Az illesztés módszere az a logikai folyamat, 

melynek során a tanácsadó, mint összekötő

kapocs, átgondolja az ügyféltől és a munka-

adóktól érkező információkat, azokat össze-

hangolva segíti egymásra találásukat. 

A munkatanácsadás és munkaközvetítés során 

feltárják az ügyfél igényeit, szükségleteit és egy 

tudatosítási folyamat során azt összhangba 

hozzák a reális munkaerő-piaci lehetőségekkel. 

Az esetgazdák, mielőtt bármelyik ügyfelet kiköz-

vetítenék, feltáró beszélgetést folytatnak.

A munkavállalást akadályozó és befolyásoló 

tényezők számbavételével megpróbálnak az 

ügyfelet foglalkoztató probléma gyökeréig 

hatolni, annak érdekében, hogy hatékonyan 

tudjanak számára segítséget nyújtani. 

Az ügyfél életvitelének objektív tényezőiként 

megismerkednek a jelölt iskolai végzettségével, 

életkorával, családi körülményeivel, megmaradt 

képességeivel, munkatapasztalataival. 

Szubjektív tényezőként feltárják ügyfeleik 

munkaérdeklődését, munkára való

motiváltságát, betegségtudatát, életvitelét. 

Az ügyfél megismerésén túl az illesztésben 

ugyanolyan fontos a munkaajánlatok teljes 

körű tanulmányozása is. Ebben az eset-

gazdáknak és a munkaadói kapcsolattartóknak 

is fontos szerepe van. Fel kell térképezniük a 

munkakörülményeket, a munkaeszközöket, a 

munkahelyi társas klímát, a munkaidő beosz-

tást, a munkabérrel kapcsolatos információkat 

stb., részletesen, minél kisebb feladatelemekre 

lebontva. A lehető legtöbb információt kell

megtudniuk a munkaajánlatról azért, hogy

az korrekt legyen és hogy a munkáltató

elvárásainak megfelelő ügyfelet tudjanak 

közvetíteni rá.

A munkahelyfeltárás, a munkakörök megis-

merése legalább olyan fontos, mint az

ügyfelekkel készült feltáró beszélgetés.

A pontosan meghatározott feladat, munkakör 

nagymértékben segítheti, hogy a megfelelő 

munkavállalót javasoljuk a felkínált munkakörre. 

Ez a munkaerő-piaci szolgáltatásban résztvevő 

minden szereplőnek érdeke. Az illesztés során 

az esetgazda ismeretekkel rendelkezik az 

ügyfélről, a munkahelyfeltáró munkatársaktól 

kapott információk alapján a munkahelyről, a 

betöltendő munkakörről, így képes a megfelelő 

személyt kiválasztani az aktuális munkakörre, 

javaslatot tenni mindkét félnek, segíteni a 

találkozást, a sikeres munkaközvetítést. 

Azért is fontos a sok részinformáció, hogy 

az ügyfél a kiközvetítés során valóban arra a 

munkára jelentkezzen, amit megbeszéltünk, 

és ne érje újabb kudarcélmény. Ne kelljen a 

munkahelyre megérkezve azt tapasztalnia, hogy 

nem rá gondoltak. A munkáltató pedig ne érez-

ze azt, hogy nem tudunk számára megfelelő 

embert küldeni. Ne vonjuk el fölöslegesen 

idejét és ne szegjük kedvét, főként, ha az adott 

munkát a mi munkaközvetítő irodánk számára 

ajánlotta csak fel, és nem hirdette meg azt 

nyilvánosan a médián keresztül. 

1.2. Az illesztés

Munkaközvetítő tevékenységünk elsődleges célja 

ügyfeleink minél nagyobb számú elhe lyezése 

lehetőség szerint a nyílt munkaerőpiacon. 

Az Alapítvány több éves működése során 

eddig többnyire célszervezetekhez helyezett 

el nagyobb számban munkaerőt. Az elmúlt 

időszak foglalkoztatáspolitikai szemléletváltását 

követve mára már egyre növekvő számban 

helyez el nyílt munkaerő-piaci munkahelyekre 

embereket. Azonban nem mindenki alkalmas az 

integrált foglalkoztatásra, ezért az álláskeresés 

és állásközvetítés során ma is felhasználjuk a 

védett szervezeteknél kialakult hagyományo-

san jó kapcsolatainkat is.  A munkaközvetítést 

megelőzően egyrészt figyelemmel kísérjük a 

médiában megjelent állásajánlatokat, különös 

tekintettel az egyszerű, szakképzettséget nem 

igénylő könnyű fizikai és/vagy pszichés megter-

heléssel nem járó munkákat, melyek aztán 

a munkáltatóval való megállapodás alapján 

munkaajánlatként bekerülnek a munkatanács-

adóknál található munkaajánlati dossziéba. 

Másrészt önéletrajz alapján, melyet az ügyfél

az esetgazdával együttműködve készít el, az 

ügyfél érdeklődéséhez, képzettségéhez,

megmaradt képességeihez, eddigi munkata-

pasztalatához igazodva célirányosan bön-

gésszük az állásajánlatokat és vesszük fel a 

kapcsolatot a munkáltatókkal.

Harmadrészt a beérkezett munkaajánlatok-

ból választjuk ki – az ügyféllel közösen – a 

megfelelőt.

A munkaközvetítés során is nagy hangsúlyt 

fektetünk a munkáltatói kapcsolattartók és 

az ügyfelekkel foglalkozó esetgazda szoros 

együttműködésére. 

A két munkafolyamat ezen a ponton elválaszt-

hatatlan egységet képez. Fontos azért, hogy az 

ügyfeleknek minél hatékonyabban tudjunk segíte-

ni és hogy a munkahelyekkel, munkakörökkel 

kapcsolatos információk mindig napra készek 

legyenek. Ez a rendszeres összedolgozás nem-

csak a hétköznapi munkában jelenik meg az 

ügyfelekkel való foglalkozás során, hanem

a péntekenként heti rendszerességgel

megtartott munkaajánlati megbeszéléseken

is tetten érhető.

1.3. Munkaközvetítés
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1.3.1. Kapcsolattartás meglévő

munkáltatói partnerekkel

A folyamat lépései

 rendszeres érdeklődés új álláshelyek iránt,

 állásajánlat esetén munkaajánlat felvétel,

 megfelelő munkavállaló kiválasztása, illesz-

tése, kiközvetítése, a találkozó megszervezése, 

helyszín és időpont egyeztetés a munkáltatóval,

 tájékozódás a munkáltatónál hogy megfelel-e 

a kiközvetített ügyfél,

 sikertelen közvetítés esetén újabb munkavál-

laló küldése,

 sikeres közvetítés esetén a felvétel leigazolta-

tása közvetítő lappal,

 utókísérés.

1.3.2. Kapcsolatfelvétel új munkáltatókkal

Új munkáltatók felkutatásának módjai

 napi sajtóból, hirdetési újságokból,

 az FMK által megjelentetett álláslistákból,

 telefonkönyvek, szaknévsorok alapján,

 munkáltatói rendezvényeken, fórumokon,

 saját hatáskörben munkaadók felkutatása,

 ismerősökön keresztül.

A folyamat lépései

 kapcsolatfelvétel,

 együttműködési megállapodás kötése,

 munkaajánlat felvétele,

 a munkaajánlat továbbítása az esetgazdához

 megfelelő munkavállaló kiválasztása

(illesztés),

 találkozó megszervezése az ügyfél számára, 

helyszín és időpont egyeztetés a munkáltatóval,

 tájékozódás a munkáltatónál, hogy

megfelel-e a kiközvetített ügyfél,

 amennyiben nem, újabb ügyfél kiközvetítése,

 sikeres közvetítés esetén a felvétel leigazolta-

tása közvetítő lappal,

 utókísérés.

A folyamat leírása

Telefonon történő kapcsolatfelvétel esetén a 

bemutatkozás után hivatkozunk a megjelent 

álláshirdetésre és Alapítványunk rövid bemu-

tatkozását követően rátérünk a munkaközvetítő 

tevékenységükre, ügyfeleink sajátosságaira és 

megtudakoljuk, jelentkezhetnek-e a meghirde-

tett állásra megváltozott munkaképességű 

munkavállalók. Nemleges válasz esetén 

udvariasan rákérdezünk az elutasítás okára 

(az indok általában elfogadható), kedvező 

reagálás esetén pedig javaslatot teszünk az 

együttműködésre. Az együttműködési meg-

állapodás megkötése és a munkaajánlat fel vétel 

– a munkáltató igényeihez igazodva – történhet 

személyes találkozó keretében, de faxon vagy 

e-mailen keresztül is. 

A munkáltató a Munkaajánlati lap kitöltésével 

jelzi munkaerő igényét és megadja a munkavég-

zéssel kapcsolatos legfontosabb információkat. 

Személyes találkozóra többnyire akkor kerül sor, 

ha több munkavállalóra van szükség. Ilyenkor 

csoportos tájékoztató megszervezésére is 

lehetőség nyílik az érdeklődő ügyfelek számára 

vagy a mi irodánkban, vagy – ami még jobb –,  

a munkavégzés helyén. Ez a megoldás azért 

kedvező, mert lehetőséget ad arra, hogy mun-

kaadó és munkavállaló közvetlenül, 

kölcsönösen megismerkedjen egymással 

A beérkezett munkaajánlatokat a munkaadói 

kapcsolattartó az ügyfelekkel foglalkozó 

esetgazdához továbbítja, aki az ügyféllel történt 

feltáró beszélgetés, vagy a tanácsadási folyamat 

során kialakult következtetések, vélemény

alapján választja ki a megfelelő ügyfelet. 

Ha az ügyfél megfelel a munkáltatói elvárá-

soknak, valamint érdekli az adott munka, sor 

kerül a munkavállaló kiközvetítésére. Ekkor az 

esetgazda, vagy a munkáltatói kapcsolattartó 

ismét felveszi a kapcsolatot a munkáltatóval, 

rövid információt ad az ügyfélről (a szemé-

lyiségi jogok megsértése nélkül) és találkozót 

beszél meg számára. Egyezteti a helyszínt és 

az időpontot, valamint tájékozódik arról, hogy 

milyen iratokra lesz szükség a személyes 

elbeszélgetéskor (személyi okmányok, öné-

letrajz, OOSZI szakvélemény, előző munkahely 

kilépő papírjai, egészségügyi kiskönyv, erkölcsi 

bizonyítvány stb.).

Az ügyfél a tanácsadó által kiállított közvetítő 

lappal megy a találkozóra. A közvetítőlapon 

az esetgazda megadja az ügyfél számára 

a munkáltató nevét, címét, telefonszámát, 

megközelíthetőségét, valamint azt az időpontot, 

amikor előzetes megbeszélés alapján meg kell 

jelennie a munkáltatónál. 

Ezen a lapon a munkáltató igazolja, ha az

ügyfél megjelent, elutasították, vagy felvételt 

nyert és megjelöli a munkakezdés napját.

A közvetítőlapot az ügyfélnek mindenképpen 

vissza kell juttatnia a szolgáltatáshoz, további 

kiközvetítésre csak ennek meglétében

kerülhet sor. 

Amennyiben nem kerül sor a felvételre, megkér-

dezzük az okát a munkáltatótól és a munkavál-

lalótól egyaránt. A munkáltató elvárásaihoz iga-

zodva megpróbálunk újabb ügyfelet ajánlani, az 

ügyfélnek pedig újabb munka  helyet közvetíteni. 

Eredményesség mérése

A munkaközvetítő tevékenység eredményessé-

gét jelzi az elhelyezett ügyfelek száma.

A közvetítő tevékenység eredményességét

mutatja az is, ha a munkáltató az utókövetés során 

megelégedéssel nyilatkozik az ügyfeleinkről 

és továbbra is igénybe veszi munkaerő-piaci 

szolgáltatásainkat és számít közvetítő tevékeny-

ségünkre. Az eredményesség mérésénél az 

ügyfél elégedettsége is nagyon fontos, mert 

ha a rá bízott feladatokat el tudja látni, és jól 

beilleszkedett a munkahelyi közösségbe, akkor 

remélhetőleg tartós foglalkoztatásra számíthat.
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A feladat nagyon lényeges eleme a kapcsolati 

hálónak. A foglalkoztatás szakmai nyomon köve-

tése, a szolgáltatás folyamatos jelenléte pozitív 

hatással lehet a munkaadóra.

Ezek a hatások:

 lehetőség arra, hogy bármilyen problémás 

esetben érezze és tudja a munkaadó, hogy 

van kihez forduljon, erre sor kerülhet abban az 

esetben, ha konfliktushelyzet áll elő a munkavál-

lalóval,

 ha tanácsot kell kérjen a további befogadáshoz,

 ha információra van szüksége a jogi változá-

sok esetén,

 ha környezeti kialakítás témájában kell 

segítség,

 ha új munkaerőre van igénye,

 ha fejleszteni, vagy változtatni kíván a munka-

folyamatokon újabb célcsoporttag befogadása 

érdekében,

 ha meg akar válni a munkavállalótól, és fon-

tos számára a munkavállaló további sorsa.

Az együttműködés keretében a jó kapcsolat 

eredményeként a munkaadó szívesen megoszt-

ja tapasztalatait más munkaadóval, részt vállal 

a szemléletformálásban, segíti az Alapítvány 

motivációs tevékenységét.

1.4. Utókísérés munkaadók részére

A szolgáltató szervezetnek ehhez igénybe kell 

vennie azoknak a munkaadóknak az aktív rész-

vételét, akik jó tapasztalatokkal rendelkeznek a 

fogyatékos és megváltozott munkaképességű 

munkavállalók foglalkoztatása terén. Az általuk 

átadott tapasztalatok, tudások egy másik 

munkáltató számára hitelesebbek, mert saját

élményen alapulnak. A munkavállalói klubok 

keretében lehetőséget kell teremteni a mun-

kaadó – munkaadói találkozókra is.

A jó gyakorlatok gyűjtése és közreadása is az 

érzékenyítés, motiválás egyik fontos eszköze lehet.

Munkakipróbálás, munkaadói találkozó

A másik fontos eszköz az „ún” fordított börzék 

megtartása. Ennek keretében a munkaválla-

lókhoz hívjuk meg azokat a munkaadókat, akik 

olyan munkakört ajánlottak fel, amit a munkavál-

laló be tud tölteni. A börzén biztosítjuk a megis-

merkedés és a munkakipróbálás lehetőségét. 

Az alapítványi feltételek igen szűkösek, csak

adminisztratív, számítástechnikai, kommuni-

kációs feladatkörök bemutatására van 

lehetőség. Ezen tevékenységünk fejlesztése 

terveink között szerepel.

1.5. Munkaadói klub
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1.5.1. Esetleírások

 A munkáltató telefonon keresett fel bennün-

ket, hogy masszőrszalonja beindításához nyújt-

sunk segítséget megváltozott munkaképességű 

masszőrök felkutatásával. Felhívásunkra sok 

munkát vállalni szándékozó masszőr illetve 

gyógymasszőr képesítésű személy jelentkezett, 

sőt, az adatbázisunkban is találtunk olyan ügyfe-

let, aki megfelelő szakképesítéssel  rendelkezik. 

Telefonos időpont-egyeztetés után sor került 

a személyes találkozóra, ahol a munkáltató 

részletesen ismertette elképzeléseit és elvárá-

sait. Az ajánlat nagyon tetszett a résztvevőknek. 

A tíz fő érdeklődő közül azonban a munkáltató 

kezdetben csak kettő főt tudott alkalmazni, 

ezért a jelentkezőket próbamunkára (próba-

masszírozásra) invitálta. A többiek számára 

ugyanakkor nyitva hagyta a későbbi foglal-

koztatás lehetőségét. A munkáltató a jövőben 

mobilmasszőr szolgáltatás kiépítését tervezi. 

 Egy, a média területén működő vállalkozás 

megkeresésére olyan ügyfeleket hívtunk össze, 

akik számítógépes ismerettel rendelkeznek 

és otthon végezhető munkát keresnek. A 

munkáltató tájékoztatta a megjelenteket, hogy 

az ellátandó feladat írott szöveg összevetése 

és javítása: könyv, füzet összehasonlítása a 

digitalizált, számítógépen olvasható szöveggel. 

Fontos volt a jó írás-olvasáskészség és a jó helyes-

írás. Az érdeklődők próbaanyagot kaptak pár 

napos határidővel, így maguk is kipróbálhatták, 

hogy képesek-e a munka elvégzésére, továbbá 

a munkáltató is képet kaphatott a jelentkezők 

képességeiről. A 13 érdeklődőből ketten feleltek 

meg, őket alkalmazták is.
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Befogadó, sokszínű munkahely 2.0.

2.1. Társadalmi kötelezettségvállalás,

befogadó és sokszínű munkahely

Az EU-s irányelvek és a hazai jogi szabályozá-

sok mindegyike az irányba hat, hogy a foglal-

koztatás diszkriminációmentesen valósuljon 

meg. Meg kell teremteni annak a feltételét,

hogy aki tud és akar dolgozni, annak 

lehetősége is legyen.

A munkahelyeknek a munkaadóknak, a 

különböző hátrányos helyzetű csoportok be-

fogadásához sajátos érdeke fűződik. Egyrészt 

a csökkenő munkavállalói létszám, az idősödő 

társadalom okán, a munkavállalási korban lévő 

jelenleg inaktív emberek felé kell fordulni, új 

merítési lehetőségként kell velük foglalkozni.

A fogyatékos és megváltozott munkaképességű 

emberek létszáma jelenleg Magyarországon 

meghaladja a 600 ezer főt. Körükben a foglal-

koztatási ráta messze elmarad a nem fogyatéko-

sokétól, ezért bevonásuk a munka erő-piacra 

fokozott figyelmet igényel.

Foglalkoztatásuk érdekében új stratégiákat 

kell kialakítani, hogy minél nagyobb számban 

jelenhessenek meg a munkavilágában.

A stratégia kialakítása és megvalósítása 

érdekében konzultálni kell a munkaadóknak 

az illetékes hatóságokkal, a fogyatékosok 

foglalkoztatásában jártas szervezetekkel és 

együttműködni a munkaerő-piaci szolgáltatást 

nyújtókkal. Ismereteket, jártasságokat kell

szerezniük a fogyatékos személyek

foglalkoztatásával kapcsolatban.

A fogyatékosok emberek foglalkoztatása 

érdekében kidolgozott stratégiák keretében 

meg kell valósítani az esélyegyenlőséget, a

diszkriminációmentességet, a szociális 

védőhálót, meg kell ismerni és igénybe kell 

venni a különböző támogatási lehetőségeket, 

és meg kell valósítani a megfelelő foglalkozta-

tási feltételeket (biztonságos és egészséges, 

egyenlő hozzáférést biztosító környezet).

Meg kell teremteni a fogyatékos emberek 

érdekeinek képviseletét és javaslataikat be kell 

építeni a szabályozásba.

A munkaadók felelőssége, hogy a munkahe-

lyi közösség el/és befogadja a fogyatékos 

munkatársakat és megfelelő megbecsülésben, 

elismerésben részesítsék őket.

A stratégia készítés során a munkaadóknak 

a fogyatékos emberek foglalkoztatását olyan 

prioritásként kell kezelni, amely hozzájárul

üzleti sikereikhez és szerves részét képezi

a nagy HR fejlesztésnek.

A befogadás érdekében a vezetésnek meg kell 

ismertetni az összes dolgozóval a fogyatékos 

emberekkel összefüggő stratégiát, tudatformáló 

megbeszélésék, esetleg tréninget keretében 

érzékenyíteni, motiválni őket.

A befogadás feltételeit meg kell teremteni,

a fogyatékos személlyel történt első pillanat tól 

kezdve már a felvételi beszélgetés megelő-

zően igénybe kell venni a célcsoporthoz 

értő munkaerő-piaci szolgáltatás kínálta 

lehetőségeket, megkönnyítve a toborzás, 

szűrés, kiválasztás folyamatát.

Az első interjú során elsősorban a munkavál-

laló személy szaktudására, képességeire, is-

mereteire kell fókuszálni, a betöltendő munkakör

ellátásának szempontjai alapján. Akinél szüksé-

ges (pl. hallássérülteknél jelnyelvi tolmács)

biztosítani kell az egyenlő feltételek megteremtését.

A munkaadóknak írásos ismertetőt kell bizto-

sítani, amelyben lényeges információkat kapa 

fogyatékos személy a munkakörnyezetről,

a betöltendő munkakörről, munkabeosztásról.

A fejlődés a fogyatékos személyek nagyobb 

arányú megjelenését a munkaerő-piacon 

nagymértékben segítheti a munkatapasztalat-

szerzés, a próbaidő, a támogatott foglalkoztatás 

lehetősége.

A fogyatékos munkavállalók számára is egyenlő 

módon kell biztosítani az előmenetelt, a szakmai 

fejlődés lehetőségét.

Fontos, hogy teljesítményük értékelése ugyanolyan 

kritériumok szerint történjen, mint a többi 

munkavállaló esetében. 
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2.1.1. A befogadó munkahely előnyei

 a fogyatékos ember a munkáját megbecsüli 

(mivel nehezen jutott hozzá);

 a fluktuáció lényegesen alacsonyabb köztük;

 a befogadó környezet hatására lojálisabbak a 

munkahelyükhőz;

 a lehető legtöbbet kívánják kihozni 

magukból, teljesítésük legmagasabb szintjén 

dolgoznak (bizonyítási kényszer);

 a hiányzások száma alacsonyabb (félelem a 

munka elvesztésétől);

 a környezet, a munkavégzés feltételei javul-

nak (ami a fogyatékos személynek szükséges, 

az mindenkinek kényelmes);

 a fogyatékos személy biztonságos és egész-

séges munkahelyének kialakítása javítja a többi 

dolgozó munkavégzési feltételeit is;

 az átgondolt munkafolyamat és annak lépé-

sei javítják a termelékenységet;

 szükséges segítőeszközök beszerzésével 

együtt járhat az új technológiák megismerése 

és alkalmazása, műszaki változásokat

generálhat;

 növekszik a csoport kohézió (egymásra 

figyelés), növekszik a toleráns, másságot 

elfogadó viselkedés;

 hatással lehet a cég termékeire, jobban 

odafigyelnek a vevői szükségletek kielégíté-

sére (fogyatékosok igényein keresztül minden 

fogyasztóéra;

 kedvezően hat a cég megítélésében, ha 

ismerté válik, hogy befogadó, felvállalja a 

sokszínűséget;

 a munkahelyi közösségen belül a team

munka hatékonysága nő, ha minden dol-

gozónak meg van a csapaton belüli helye, 

feladata, fontossága, megbecsülése;

 a munkahelyi értékek, értékrendek előnyős 

változását eredményezi a sokszínűség;

 lehetőség nyílik különböző díjak által elis-

mertetni a munkahely sokszínűségét

(Befogadó Munkahely, Akadálymentes

Munkahely, Legjobb munkahely díjak).

2.1.2. Képességek, készségek felmérése

A munkavállaló alkalmassági vizsgálatainál

csak azokat a készségeket szabad és kell 

mérni, ami a munkakör betöltéséhez lényegi 

információt közölnek. 

A fogyatékos személyek a legtöbb kész-

ség terén az egészségesekhez hasonlóan, 

egyénileg eltérő és normál szórású ered-

ményeket fognak mutatni. Azonban van 

néhány olyan speciális készség, amiben nagy 

valószínűséggel átlag fölötti eredményeket 

érnek el. Ilyen lehet például a frusztrációs 

toleranciájuk, a monotónia tűrésük, kitartásuk, 

szabálykövetésük, megbíz hatóságuk, precizitá-

suk, motivációjuk.

A látássérült személy ugyan nem hall jobban, 

mint egészséges társai, de az őt ért hangok 

között kifinomultabb különbségek észlelésére 

képes. Egy halláskárosult ember a vizuális 

emlékezet terén fog jobb eredményt elérni, 

és szinte minden sérültségi csoport esetén ki 

lehetne emelni további pozitívumokat. 

Amennyiben a kiválasztási folyamatot a vál-

lalatnál pszichológus is segíti, akkor ő végez 

képességvizsgálatot a jelöltnél azokon a terü-

leteken, amelyek a munkavégzéshez feltétlenül 

szükségesek. 

Amennyiben azonban nincs pszichológus a 

segítségünkre, mindenképpen lehetőséget

kellene biztosítani a munka kipróbálására.

Ezzel mindkét fél bizonyosságot kapna – HR-es, 

hogy a munkavállaló el tudja-e végezni az adott 

munkafolyamatot, a felvételiző pedig abban, 

hogy bebizonyíthatja, mire képes. 

Ilyenkor a következőkre lehetne figyelni: 

 instrukció megértése - mennyire érti meg a 

feladatot,

 hogyan fog a megoldáshoz,

 feladatkezdés és befejezés jellegzetességei – 

magabiztos, megerősítést vár, tétova stb.,

 általános magatartás,

 munkához való attitűd,

 munkavégzés közben – figyelme, tempója, 

munkamódja,

 mit tesz a felmerülő nehézségekkel szemben 

– kreatív megoldások, segítségkérés stb.,

 utasítás teljesítése,

 önellenőrzés,

 kritika elfogadása,

 feladattudat stb. 

Egy vállalat megítélését pozitívan befolyásol-

hatja, ha köztudottá válik, hogy nála érvényesül 

az esélyegyenlőség elve a munkaerő-kiválasztás 

folyamán.

Az új szemléletű felfogás eredménye, hogy a 

fogyatékos ember foglalkoztatásának csak az 

egyén igénye, lehetősége, képessége szabhat 

határt. A megfelelő feltételek biztosítása esetén 

a fogyatékos személy a munkakörök széles 

tárházának betöltésére alkalmas. Ugyanakkor itt 

kell hangsúlyozni, hogy a megfelelő feltételek – 

melyek a fogyatékos ember számára szüksé-

gesek – az ép emberek számára is kedvezőbb 

munkakörülményeket teremtenek, mely a

kényelem, a komfortfokozat emelkedésével jár. 
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Foglalkoztatási feltételek

3.1. Egyenlő hozzáférést biztosító környezet

3.1.1. Akadálymentesség,

akadálymentes munkahely

A megváltozott munkaképességű emberek

 alkalmazásához a munkaadó részéről

átalakításra és alkalmazkodásra van szükség

a munkahelyeken. 

Az átalakítás és alkalmazkodás jelenti a munka-

hely adaptációját, ideértve a munkaeszközök, 

berendezések megfelelő átalakítását, a munka 

tartalmának, a munkaszervezésnek, a munkaidő 

beosztásának megváltoztatását, a munkahelyi 

környezet fizikai-épített akadálymentesítését a 

megváltozott munkaképességű emberek

munkavégzésének megkönnyítése érdekében. 

A munkaadók a munkahelyeken a megváltozott 

munkaképesség hatékony menedzselésével 

lehetővé tudják tehát tenni, hogy a megvál-

tozott munkaképességű munkavállalók is 

jövedelmezően hozzá tudjanak járulni a vállalat 

munkájához, jó teljesítményéhez, és ezáltal 

a munkaadók megőrizhetik a munkavállalók 

értékes munkatapasztalatát is.

Az „akadálymentes munkahely” összefoglaló név 

az egyenlő hozzáférés elve alapján egyrészt a 

fizikai környezet, másrészt az információ,

a kommunikáció, a szolgáltatások mindenki általi 

hozzáférhetőségét foglalja magába a megválto-

zott munkaképességű emberek számára. 

Mindezeket együttvéve az akadálymentesség 

megvalósítása joggal lehet az esélyegyenlőség, 

az integráció megvalósításának egyik záloga, és 

a szegregáció kiküszöbölésének egyik eszköze.

3.1.2. Egyenlő hozzáférést biztosító 

környezet, az átlagembertől az

egyetemes tervezésig

Az egyenlő hozzáférést biztosító környezet bizto-

sítja a mindenki számára egyformán használ-

hatóságot, kifejezi, hogy nem kiemelten, egy, 

vagy több csoportért, abba tartozó emberekért 

kell valamit megoldani, hanem mindannyiunkért, 

mindenkiért aki a társadalomban él, aki

a környezetet használja (design for all).

Megkülönböztetés nélkül mindenki azonos

módon, akadálytalanul, önállóan képes

használni a környezetét, az őt körülvevő világot.

A nem is oly régmúltban a tervezés az átlagember 

átlagméretét vette figyelembe, ez adta azt

a normaértéket amelyhez igazodott a tervezés 

és építés. Ebben nem volt helye az átlagtól 

eltérő, vagy sajátos igényű személyek

igényeinek figyelembevételére. 

Az emberek többsége az épített környezetet 

önállóan, természetesen, problémamentesen 

tudja használni, csak valamilyen sajátos állandó, 

vagy időszakos változás esetén észleli annak 

hibáit (pl. eltöri a lábát és gipszbe kell járnia, 

nehéz tárgyat cipel, babakocsival közlekedik, 

időskorral járó mozgásszervi betegsége lesz, 

romlik a szeme, vagy a hallása, stb.).

Ezekben az esetekben is természetes igénye 

lenne arra, hogy továbbra is megszokott 

módon tudja használni a környezetét.  Ekkor a 

saját megtapasztalásával érzékeli azt, hogy a 

meglévő környezetet nem mindenki számára 

használható egyenlő módon. 

Az egyetemes tervezés, az egyenlő hozzáférést 

biztosító környezet megvalósulása lehetővé 

teszi, hogy az átlagtól eltérő emberek is

mindenki által azonos módon legyenek

képesek a környezetet használni.

Ez azt jelenti, hogy úgy kell megválasztani a 

méreteket, a tereket, hogy azzal mindenki számára 

hozzáférhetőek, használhatóak legyenek, még 

azok számára is akik a legszélsőségesebben 

eltérnek az átlagtól. 

Az egyetemes tervezés a speciális igényű 

emberek számára szükséges, míg a többség 

számára az így kialakított környezetet kényel-

mes, biztonságos, hozzájárulhat komfortér-

zetünk, életminőségünk pozitív változásához.

Az egyetemes tervezés, az egyenlő hozzáférést 

biztosító környezet megvalósítása messze nem 

annyival drágább, mint amilyen előnyök bizto-

síthatók általa. Jó példák sora hozható fel az 

újonnan épült irodaházak, bevásárlóközpontok 

esetében, ahol fokozott figyelmet fordítanak a 

kényelmes, biztonságos, tágas, a vízszintes és 

függőleges akadálytalan közlekedésre. 

A megfelelő világítás, szellőzés, a berendezések, 

a kiszolgálóhelységek és információk mind a jól 

használhatóságot segítik mindenki számára.

Az épített környezetbe beletartoznak a minket 

körülvevő világban az épületek, a terek, az utak, 

a hidak, az alul-felüljárók egyaránt.

A közlekedési eszközök, a berendezési tárgyak, 

az információt hordozók, a munka világában 

a munkaeszközök, a kommunikációt segítő 

eszközök mindegyike az embert körülvevő

világ szerves tartozékai.

3.1.3. Akadálymentes környezetről általában

Az épített környezet szerves részét képezi az 

úthálózat, a terek és egyéb közlekedést biztosító 

területek.

Lehetővé kell tenni az akadálytalan, folyama-

tos közlekedést, lekerekített járdaszegélyeket, 

megfelelően kiképzett változó érzékelésű 

járófelületet, jól látható, vagy hallható infor-

mációkat. A közlekedési eszközök mindenki 

számára alkalmassá tétele is része az egyenlő 

hozzáférést biztosító környezetnek.

3.1.4. Akadálymentes épületek elvi feltételei

Elsőként be kell jutnunk az épületbe, aminek

feltétele, hogy szintváltás (szintkülönbség) 

nélküli legyen, vagy ha ez elkerülhetetlen, 

akkor olyan segédszerkezeteket, segédberen-

dezéseket kell alkalmazni, amelyek segítségével 

a szintkülönbség leküzdhető. 

Lépcsőlift, emelőlap vagy egyéb segéd-

3.0.
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berendezéssel oldható meg a szintkülönbség 

áthidalása. A bejutást segítő tájékoztatás, a jól 

olvasható, vagy hallható információkra legalább 

annyira szükség van, mint az akadálymentes 

közlekedésre. 

A megfelelő méretezésű ajtók, a nyitásirány,

a megfelelő tér az ajtónyitáshoz és forduláshoz 

előfeltétele az épületbe történő bejutásnak. 

Az ajtó méretének megválasztásán túl fontos 

szempont az ajtó fajtájának a megválasztása is, 

a nyithatóságot segítő berendezések. 

A bejutást követően biztosítani kell a vízszintes

és függőleges akadálytalan közlekedést,

azoknak a jelzéseknek, tájékoztatásoknak,

információknak a megléte amely a látás és

hallássérülteket segítik az eligazodásban. 

A kiszolgálóhelységek egyenlő használatát 

biztosító megléte (wc, ebédlő, tárgyaló, stb.)

szintén az egyenlő hozzáférést biztosító 

környezet részei.

3.1.5. Egyenlő hozzáférést biztosító 

környezet a munkavállalásban

A munkahely megközelíthetősége, az 

akadálytalan bejutás lehetősége, a vízszintes 

és függőleges közlekedés folyamatos és 

akadálymentes biztosítása, a kiszolgáló 

helységek megfelelő méretezése, a jól látható 

és olvasható, a hallható információk megléte 

elengedhetetlen. 

A megfelelő berendezési tárgyak, a tárgyak 

elhelyezése fontos feltétele a foglalkoztatásnak. 

A munkaeszközök a foglalkoztatott személy 

igényeihez igazítása, a megfelelően kialakított 

környezet amely biztosítja az egészséges és biz-

tonságos munkavégzést, a megfelelő világítás, 

zajszint, szellőzés, levegőminőség, személyes 

tér biztosítása mind a foglalkoztatással járó 

minimálfeltételek.

3.2. Akadályok típusai

Vertikális akadályok

Szintkülönbségből adódó akadályok. Az idős, 

mozgásukban akadályozott és kerekesszékkel 

közlekedő emberek számára ezeknek a

leküzdése jelenti a legnagyobb nehézséget. 

A szintkülönbségből adódó akadályok, és

leküzdésükre szolgáló eszközök: 

 lépcső;

 küszöb;

 rámpa;

 lift;

 lépcsőlift;

 ülőfelvonó;

 emelőlap;

 mozgólépcső.

Horizontális akadályok

Az előrehaladó mozgás akadályai. Az 

átjáróknak, közlekedőknek, ajtóknak olyan 

szélességűeknek és magasságúaknak kell 

lenniük, hogy a mozgásukban akadályozott 

és kerekesszékkel közlekedő emberek is az 

elakadás, beszorulás veszélye nélkül

használni tudják azokat. 

A vízszintes irányú mozgás akadályai 

előfordulhatnak: 

 bejárat;

 ajtó (szélesség, magasság);

 ajtó előtere;

 folyosó;

 közlekedő.

Térbeli akadályok

A mozgáshoz, tevékenységhez szükséges

tér hiánya. A mozgásukban akadályozott és 

kerekesszékkel közlekedő emberek számára

a különféle tevékenységek elvégzéséhez 

nagyobb területre van szükségük, mint az 

„átlagembernek”. 

A többlet területigény egyrészt a segédeszköz 

használatából, másrészt a mozgás jellegéből

adódik. 

Ergonómiai akadályok

A nyílászáró szerkezetek, berendezések, 

bútorok használatának akadályai. A beren-

dezéseket, bútorokat olyan méretben, olyan 

kialakítással és olyan helyen kell elhelyezni, 

hogy azok használhatók legyenek a mozgás-

sérültek számára.

Azon embereknek, akiknek mozgásk-

oordinációs problémáik vannak, vagy a kezük 

sérült komoly akadályt jelenthetnek a kézzel 

használandó szerkezetek

(ajtókilincsek, forgógombok). 

Olyan kialakítású szerkezeteket kell használni, 

melyeknek nincsenek balesetveszélyes éles, 

hegyes sarkai, élei, valamint kezelésükhöz

a kéz minimális igénybevétele szükséges. 

Antropológiai akadályok

Az emberek testhelyzetük, fizikai, egészségi

állapotuk, testméretük, testarányaik függvényé-

ben tudják elérni a különböző dolgokat. 

A mozgáskorlátozottak, különösen a

kerekesszékben ülő ember számára ez az 

„elérhetőségi tér” erősen beszűkül, ezért

a környezet tárgyait ennek a beszűkült

mozgástérnek a figyelembevételével kell

megtervezni, elhelyezni. 

Az emberek testhelyzetük, testméretük, látási 

képességeik függvényében tudják belátni a 

környezetükben levő teret. A kerekesszékben 

ülő ember számára ez a belátható tér kisebb, 

ezért a környezet tárgyait ennek a beszűkült 

látástérnek a figyelembevételével kell

megtervezni, elhelyezni. 

Érzékelési akadályok

A tereknek, a környezetnek jól és gyorsan 
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átláthatónak, áttekinthetőnek kell lennie. A ter-

vezés fontos szempontja legyen a tájékozódás 

megkönnyítése. A tájékozódást segíthetik a 

feliratok, szimbólumok, formák, fények, színek, 

anyagok, hangok. 

A tájékozódást szolgáló látványelemeket

gyengénlátók, színtévesztők számára is 

érzékelhető nagyságban, formában színben

kell elkészíteni. A vakok számára hanggal,

tapintható, letapogatható, megfogható elemek-

kel kell kiegészíteni az információs elemeket.

A hallássérültek számára a hangos in-

formációkat, szöveggel, képekkel, fénnyel

kell kiegészíteni. 

Értelmi fogyatékosok számára biztosítani kell 

a szín, a forma, az anyag harmóniáját, a tiszta, 

jól átlátható tereket. Törekedni kell a lehető 

legrövidebb útvonal biztosítására a cselekvés-

sor céljáig. A rajzos, fényképes magyarázó 

ábrasorok könnyítik a felismerést, a feladatok 

végrehajtását, a berendezések használatát

A könyv ezen része olyan irányelveket és 

minimálkövetelményeket tartalmaz, melyet az 

akadálymentes környezet során biztosítani kell.

3.3. A szervezett munkavégzésre vonatkozó

munkabiztonsági és munkaegészségügyi előírások alapelvei

 Egészséget nem veszélyeztető,

biztonságos munkavégzés biztosítása;

 A munkavégző képesség megóvása;

 A munkabiztonság és munkakörnyezet 

megteremtése.

3.3.1. A munkakörnyezet

megteremtésének tárgyi feltételei

 ivóvíz, öltözködés, tisztálkodás, étkezés, 

pihenés lehetőségét,

 a rend, tisztaság, megteremtését,

 a veszélyt és ártalmakat okozó környezetet 

károsító anyagok kezelését,

 megfelelő mozgásteret,

 közműhálózat biztonságos üzemeltetését,

 megfelelő világítást, zaj-, rezgés-, porártalom 

elkerülését kell biztosítani.

3.3.2. A munkahely, mint épített, fizikai 

környezettel szemben támasztott igények

 megfelelő szerkezetű és szilárdságú;

 padlója a munkavégzésnek megfelelő, 

csúszásmentes, egyenletes, botlásmentes 

legyen;

 közlekedési utak, mozgástér, szabad ma-

gasság megfeleljen a munkavégzés feltéte-

leinek;

 kijáratok, menekülési útvonalak megléte 

kötelező és szabadon kell hagyni;

 dohányzásra kijelölt hely biztosítása;

 nem magyar anyanyelvű munkavállaló esetén 

az általa értett nyelven kell biztosítani számára 

az üzemeltetési dokumentációt, a veszélyt jelző, 

tiltó és tájékoztató táblákat;

Biztosítani kell továbbá:

 a tűzjelzést, tűzoltást;

 a munkahelyi hulladékkezelést;

 szellőztetést;

 megfelelő hőmérsékletet;

 megfelelő nyílászáró szerkezeteket;

 megfelelő helyméretet (2 m2/fő), légteret 

(3m3/fő);

 pihenőhelyeket (6m2, minimum 1m2/fő);

 felszerelést: 

- asztal, háttámlás szék;

- fogas;

- szeméttároló;

 ételmelegítésre-tárolásra alkalmas

berendezés, hideg-melegvizes kézmosás;

 megfelelő öltözőt (zárható szekrény 0,5m2):

 tisztálkodó és mellékhelyiség, mosdó vagy 

zuhanyzó, nemenként elkülönített, hideg és 

melegvízzel ellátott. Mosdó és öltöző közvetlen 

átjárással egymástól elkülönített helységben 

elhelyezkedő WC és kézmosó nemenként 

elkülönített;

 elsősegélyhely:

 minden munkafolyamat veszélyességétől 

függően szükséges felszereléssel.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók 

munkahelyeinél már a kialakítás során figyelem-

mel kell lenni igényeikre. A kialakításnál az 

akadálymentes előírások figyelembevételével 

és testi adottságaiknak megfelelően kell eljárni. 

Biztosítani kell a biztonságos munkavégzéshez 

szükséges kommunikációs akadálymentességet is.
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„Akadálymentesség abszolút értelemben

nem létezik, mert mindig van valaki, akinek

nem felel meg.”

 akadályok számának csökkentése,

 alternatív használhatóság,

 felerősített információk

(érzékelési képesség sérülése esetén),

 kiegészítő, erősített, tisztított információk 

(hiányzó érzékelés esetén),

 többcsatornás, máskénti információk, 

egyszerű, áttekinthető formában.

Akadálymentes környezet

kialakításának általános elemei

 vízszintes közlekedés akadálymentes kialakítása;

 függőleges közlekedés akadálymentes 

kialakítása;

 megfelelő használati tér biztosítása;

 kezelő berendezések megfelelő kialakítása;

 lelógó-belógó tárgyak megfelelő elhelyezése;

 tapintható információk megfelelő elhelyezése;

 érzékelhető, csúszásmentes burkolat;

 látható információ elhelyezése;

 káprázás-, tükröződésmentes megvilágítás.

3.4. Általános bejárhatósági feltételek

Egy épület funkcionális követelményei annak 

használati céljától függenek. Éppen ezért négy 

kategória elkülönítésére van szükség: közösségi 

épületek, lakóépületek, munkavégzésre

szolgáló épületek és külön épületek.

Az épületfajták szerinti követelményeket

az alábbi táblázat mutatja:

Épületkategóriák Követelmények

Középületek  Általános bejárhatóság

 Általánosan alkalmazott minimálfeltételek

 Legyenek használatba vehetők a legkülönbözőbb 
fogyatékos állapotok mellett is
tanácsadás során

Lakóépületek  Minimális igényként látogathatóak legyenek

 Igény szerint hozzáalakíthatóak legyenek az 
odaköltöző fogyatékos egyedi állapotához 

Munkavégzésre szolgáló épületek  Általános bejárhatóság

 Irodaépületek alapvetően készüljenek a
látogathatóság igényeinek megfelelően

Speciális akadálymentes lakóépületek  Tökéletesen megfelelő bejárhatóság

 Maximálisra emelt alapkövetelmények 

 A felhasználók csoportja szerinti igényeknek (pl. 
idősek otthona, vakok otthona, speciális lakások) 
történő legmagasabb szintű megfelelés. 
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Ábragyűjtemény
Akadálymentes környezet 4.0.

4.1. Általános méretek, helyigények
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4.2. Általános méretek 2.

1372 - 1803

368 - 584
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4.3. Hozzáférés, elérés
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4.4. Parkoló kialakítása
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4.5. Bejárat , ajtó, ajtólap kialakítása

Ábragyűjtemény
Akadálymentes környezet
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4.6. Függőleges közlekedés, felvonó kialakítása

Felvonó kabin helyszükségletei, helyigények az ajtó elôtt

Felvonó kabin Felvonó ajtó

Felvonó gombok, feliratozások
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4.7. Függőleges közlekedés, rámpa, lépcső kialakítása

Ábragyűjtemény
Akadálymentes környezet
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4.8. Közlekedő kialakítása
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4.9. Általános tér, helyigények

Ábragyűjtemény
Akadálymentes környezet
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4.10. Konyha, teakonyha kialakítása

Konyhasziget L-alakú konyha

Nyeles kapcsolók Kihúzható, gurulós alsó tároló

Teljes mélységig kihúzható alsó fiókokTérdszabad kialakítású mosogatótálcaKihúzható munkafelület

Kétsoros konyhaEgysoros konyha

elomunkahely_02kotet.indd   34elomunkahely_02kotet.indd   34 26.5.2008   21:24:2126.5.2008   21:24:21



35

AZ ÉLŐ MUNKAHELY 2. | ÁBRAGYŰJTEMÉNY - AKADÁLYMENTES MUNKAHELY

4.11. Étkező kialakítása

Ábragyűjtemény
Akadálymentes környezet
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4.12. Vizesblokk kialakítása
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4.13. WC kialakítása

Ábragyűjtemény
Akadálymentes környezet

WC kialakítások, helyigények
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4.14. Irodai eszközök, segédeszközök
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4.15.  Segédeszközök

Ábragyűjtemény
Akadálymentes környezet
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 Tűzvédelem 5.0.

5.1. Akadálymentesség és biztonságos használat

kérdése Európában

„Akadálymentes az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos,

önálló használata minden ember számára biztosított.”

A European Concept for Accessibility Network 

(EuCAN) támogatásával 2000 óta foglalkoznak 

a fogyatékosokat érintő tűzvédelmi kérdésekkel, 

melynek fókuszában a menekülés témaköre áll.

Mit jelent az akadálymentesen és biztonságo-

san használható épület?

Az Akadálymentesség Európai Eszméje (Európa 

Tanács -1996) megfogalmazza, „hogy minden-

kor garantálni kell a biztonságát bármilyen 

életkorú, fogyatékos vagy nem fogyatékos 

embernek egyaránt.” 

A vészhelyzeti biztonság, mint követelmény 

elsősorban a menekülés biztosítását jelenti. 

A kiürítés megoldására négy módszert javasol:

 Teljes vagy részleges kiürítés

 Fokozatos kiürítés

 Biztonsági zónák, óvóhelyek

 Kiürítés nélküli módszerek

Az Egyesült Királyság antidiszkriminációs 

törvénye (Disability discrimination Act) szerint 

biztosítani kell a mindenki által használható

helyiségek akadálymentességét, ennek érdeké-

ben méltányos intézkedéseket

kell megtenni.

A méltányos jelző arra utal, hogy összhangot 

kell kialakítani a sérültek jogos igényei és a 

szolgáltatótól elvárható mértékű intézkedések 

között. A szolgáltatók nem tilthatják meg a

szolgáltatás igénybe vételét, a helyiségek 

használatát a tűzesetnél fellépő nagyobb

veszélyeztetettségre hivatkozva anélkül,

hogy nem vizsgálták meg körültekintően a

lehetséges intézkedéseket és a tényleges

kockázatot. Ugyanakkor, ha e vizsgálat szerint

a veszélyeztetettség nem mérsékelhető, csak

az elvárható mértéket meghaladó intézkedéssel, 

akkor a törvény megengedi a sérülés

miatti hátrányos megkülönböztetést.

5.2. Magyar szabályozás

 A fogyatékosokat érintő átfogó tűzvédelmi 

követelményrendszer egyelőre nincsen. 

 A 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 

(OTÉK) foglakozik az akadálymentes közlekedé-

si feltételek megteremtésével. Az OTÉK szerint 

a tűzvédelmi szakhatóságot be kell vonni az 

eljárásba, ha mozgásban korlátozott személyek 

használatára szolgáló helyiséget földszintnél 

magasabban alakítanak ki.

 Az épületek tűzvédelmére vonatkozó 

2/2002. (I.23.) BM rendelet kiürítést részletező 

fejezete kiemeli a szabályozott esetek köréből a 

mozgásban korlátozottakat és a BM Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot nevezi meg 

eseti állásfoglalás kiadására jogosult szervként.

(Részletek a BM OKF állásfoglalásából)

 A jogszabály által meghatározott kiürí-

tési feltételek nem alkalmazhatók ott, ahol a 

mozgásukban vagy cselekvőképességükben 

korlátozott személyek kerülnek elhelyezésre, 

vagy gyakori és nagyszámú jelenlétükkel 

számolni kell. 

 Tűzvédelmi szempontból mozgásukban 

vagy cselekvőképességükben korlátozottnak 

tekintjük az egészségügyi állapotuk vagy koruk 

miatt mozgásukban korlátozott személyeket, a 

6 év alatti gyerekeket, valamint a döntési képes-

ségükben korlátozottakat.

elomunkahely_02kotet.indd   41elomunkahely_02kotet.indd   41 26.5.2008   21:24:3826.5.2008   21:24:38



42

AZ ÉLŐ MUNKAHELY 2. |  TŰZVÉDELEM

5.2.1. Műszaki megoldások

Az akadálymentesítés műszaki megoldá-

sainak meg kell felelniük az általános érvényű 

tűzvédelmi követelményeknek, azaz alkalmazá-

suk nem befolyásolhatja hátrányosan az épület 

tűzvédelmi helyzetét. 

Ugyanakkor a mozgásukban korlátozott em-

berek által használt helyiségekben a tűzvédelmi 

épületszerkezetek, berendezések, eszközök 

kialakításánál szükséges a fogyatékosságból 

adódó igények, képességek figyelembevétele.

5.2.2. A menekülés, mentés

körülményei, feltételei

Tűz esetén biztosítani kell, hogy az épületet a 

benntartózkodók a lehető legrövidebb időn 

belül elhagyhassák, vagy az épületen belül 

biztonságos térbe juthassanak. 

A kiürítéssel kapcsolatos előírások

magalkotásánál nem a fogyatékossággal 

rendelkező emberek tájékozódási, döntési

és mozgásképességét vették figyelembe. 

A valamilyen sérüléssel együtt élők önálló 

menekülését nehezíti:

 a lassú, koordinálatlan, bizonytalan mozgás, 

végtagok teljes, vagy részleges hiánya, 

mozgásképtelenség, segédeszközök

(bot, kerekesszék) használata;

 a veszélyhelyzet, illetve menekülési útvonalak 

felismerésének, érzékelésének gátoltsága;

 a tanúsítandó magatartáshoz szükséges 

döntési képesség hiánya, korlátozottsága;

 a fentiek kombinációja, halmozottsága;

 a mozgássérültek esetében elsősorban a 

helyváltoztatást segítő, a látás- és hallás - 

sérültek esetében az ép érzékelési formákra

alapozó információs akadálymentesítés

vezethet a megoldáshoz;

 az értelmi fogyatékosok, halmozottan 

sérültek és a súlyos mozgássérültek általában 

irányítást, kísérőt igényelnek.

Műszaki megoldások

 Lépcsőliftek

 Nyílászárók

 Kézzel használt szerelvények, tárgyak

 Kiürítési útvonal jelölése

 Evakuációs jelzések

A kiürítés biztosítása

 Menekülési útvonal szintkülönbség nélkül.

 Csak vízszintes közlekedés.

 Védett és jelölt menekülési útvonalon jut el 

a szabadba, vagy szomszédos tűzszakaszba, 

vagy átmeneti védett térbe.

Menekülési útvonal szintkülönbséggel

 Vízszintes mozgás a szintkülönbség áthida-

lására szolgáló eszköz megközelítéséhez.

 Függőleges menekülés a földszintre vagy 

kiürítési szintre.

 Vízszintes menekülés a szabadba.

5.3. Átmeneti védett tér kialakítása

5.3.1. Építészeti feltételek

A legkedvezőbb, ha földszintre, lehetőleg

közvetlenül szabadba nyíló kijárattal helyezzük 

el a fogyatékosok által használt helyiségeket. 

A függőleges tűzszakaszolás, illetve az átmeneti 

védett terek létesítése a meglévő épületek 

esetében is megoldást jelent. Ebben az esetben 

biztosítani kell a védett terek menekülési útvona-

lán a menekülők védelmét a hő- és füsthatástól.

Ha semmiképpen nem szavatolható az épület-

ben tartózkodók védelme, akkor kockázatos 

kompromisszumok helyett más módszert

kell választani.

5.3.2. Szervezési feltételek

A megfelelő építészeti-műszaki kialakítás 

önmagában nem elégséges. Az akadálymente-

sítés elő fogja segíteni a sérült emberek 

társadalmi integrációját, ezért egyre inkább 

számítanunk kell jelenlétükre. 

Mindez új feladatok elé állítja az intézményeket, 

munkahelyeket, munkaadókat:

 Fel kell mérni, hogy hol, milyen létszámban 

fordulhatnak elő fogyatékosok, ottlétük folyama-

tos, vagy átmeneti-e?

 Számba kell venni a menekülési útvonalakat, 

a mentés-menekülés lépéseit, a mentésbe 

bevonható személyeket

 A megállapításokkal ki kell egészíteni a 

létesítmény tűzvédelmi szabályzatát és tűzriadó 

tervét.

 Az érintettekkel mindezt a tűzvédelmi oktatás 

és a tűzriadó gyakorlat keretein belül megis-

mertetni, tudatosítani kell.

 A felmérések, a tűzriadó gyakorlatok tapasz-

talatai alapján kiderülhet, hogy a létesítmény  

tűzvédelmében változtatni kell, a változtatásokat 

végre kell hajtani.

Több országban alkalmaznak személyre szabott 

menekülési terveket (Personal Emergency 

Egress Plan). A terv az érintett személy menekü-

lésének feltételeit, módjait tartalmazza.

Előretekintés

Az esélyegyenlőség nem csak az épületek, 

szolgáltatások hozzáférhetőségére vonat kozik, 

hanem azonos túlélési esélyeket is jelent.
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 Ergonómia 6.0.

Az ergonómia tudományának hasznosítása 

elengedhetetlen feltétel a megfelelő környezet 

kialakításában.

Az ergonómia az ember és munkakörnyezete 

kölcsönhatásának tudományos tanulmányozása. 

A munkakörnyezet nem csupán a körülvevő 

fizikai környezeti tényezőket jelenti hanem a 

munka során használt eszközöket, anyagokat, 

módszereket ismereteket is (K. F. M. Mussel).

Az ergonómia feltárja és alkalmazza minda-

zokat az ismereteket az emberi viselkedésről, 

képességekről, amelyeket figyelembe kell venni 

az eszközök, a gépek a rendszerek, a munka-

feladat, a munkakör és a környezet tervezése 

során, mint a hatékony működés, valamint a 

biztonságos és kényelmes emberi használat 

(alkalmazás) feltételét.

Az ergonómia multidiszciplináris tudomány, 

elvek, módszerek, alapadatok szintézise és 

folyamatos fejlődése, amely a kutatást és alkal-

mazást egyaránt szolgálják.

Az ergonómia feladata az ember pszichológiai, 

szociális, fizikai és biológiai sajátosságainak 

kutatása során feltárt információk rendszerezé-

sére, ezen ismeretek alkalmazása a termékek 

vagy rendszerek tervezése, működtetése, 

használata során az emberi teljesítmény, az 

egészség, a biztonság és/vagy komfortérzés 

optimalizálása céljából (Értelmező szótár:

Human Factors).

Alapvető feladata az ember és technikai 

környezete harmonizálása.

Az ergonómia szempontú munkahely-munka-

környezet kialakítása az emberi erőforrás 

hatékony felhasználásával egyidejűleg biztosítja

az egészséges, komfortos munkavégzés

feltételeit és a jó közérzetet.

Az emberi erő és nyomatékkifejtéssel foglal-

kozó biomechanika az átlag, és attól eltérő 

emberek emelés-munkavégzés folyamatát 

vizsgálja. Ennek egyik befolyásoló tényezője 

a személyes változó (nem, kor, méret, szemé-

lyes jellemzők), másik lényeges befolyásoló 

tényezője a környezet. A környezet két részre 

tagozódik a fizikaira és szociálisra. A fizikai 

környezethez tartozik az emberi tevékenység, az 

elrendezés, az eszközök, a világítás, zaj, rezgés, 

klíma, levegőminőség, akusztikus meteorológiai 

tényezők. 

A szociális tényező a személyesség, személyes 

köz a szociális ellátások, a kommunikáció, a 

szervezet.

6.1. Antropometria

Az emberi test antropológiájával, az emberi 

test nemek, etikai csoportok, a növekedés 

és fejlődés, az akceleráció - az öregedés, 

a szociális helyzet, foglalkoztatás szerinti 

különbözőségével foglalkozik, ezek hatását 

vizsgálva készít statisztikai adatokat az átlag

és eloszlás szerint. 

Az antropometriai adatok fajtái:

 statikus (strukturális):

 pontosság, korrekció a ruházat miatt, szab-

ványos testhelyzet, jellemző méretek (pl.: testma-

gasság, vállszélesség, 36 féle méret, kéz);

 Dinamikus (funkcionális):

 izületi mozgástartomány, helyszükséglet, 

elérési tartomány, látási zóna;

 Egyéb:

-testfelépítési változatok, felépítési és alakbeli 

különbségek, az egyes testmértékek közötti 

kapcsolat, arány.

Az antropometriai alrendszeren kívül a fizioló-

giai, érzékszervi, kognitív, emocionális alrend-

szerek alkotják az emberi alrendszert. Ez része 

az EMBER-GÉP rendszernek, mely kiegészül a 

technikai és ember-gép felület rendszerrel.

A technikai alrendszer igen sokféle, a technika 

felhasználásával függ össze.

A gép felület a felhasználói felülettel, az érzékelt 

minőséggel kapcsolatos.

6.2. Munka-ergonómia

Munka-ergonómia (a hatvanas évek ergonómiája). 

Alkalmazásának célja, hogy védje a dolgozó 

egészségét és testi épségét.

A hatékonyságnövelés ne veszélyeztesse a 

dolgozó fiziológiai és pszichés állapotát

Az ergonómia egyik fontos területe a munka-

végzés helye. Az eszközök, a megfelelő 

környezet biztosítása különösen nagy

hangsúllyal kell megjelenjen a fogyatékos 

emberek foglalkoztatásában.

Az ergonómiai tervezés szempontjai,

befolyásoló tényezői:

 a tevékenység elemzés;

 szervezetelemzés;

 építészeti tér;

 környezet jellemzők;

 egyéni munkahely.

Az általános irányelvek, hogy elemezni kell,

 a munkahely és munkaeszköz kialakítását;

 a munkakörnyezet kialakítását;

 a munkafolyamat kialakítását;

vagyis a munkahelyet hozzá kell illeszteni az

emberhez, a munkatevékenység jellemzőinek,

a felhasznált munkaeszközöknek a munkahely 

kialakításának, a fizikai és szociális környezet-

nek a figyelembevételével.

6.3. Termék-ergonómia

A termék mindazon dolgot jelenti, amely az 

emberi munkának eredményeként szükséglet 

kielégítésre alkalmas.

Termék-ergonómiai megfogalmazásban a

termék tárgyi formában megjelenő dolog,

amely munkakörnyezetben, meghatározott

technológiai folyamatban jön létre, a célpopu-

láció tevékenységét tervezett módon elégíti ki.

Főbb területei

 felhasználási kör;

 termékbiztonság;

 termékparaméterek;

 kezelhetőség;

 termékhasználat;

 szerelhetőség – karbantarthatóság;

 dokumentáció, csomagolás;

Termék az egyéni igényeknek megfelelő tárgyi 

dolog. Jellemzői pl.: könnyű és kényelmes, 

biztonságos, divatos, környezetbarát;
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Termék-előállítás folyamata

piackutatás - termékötlet - kidolgozás - tervezés 

- prototípus - gyártástechnológia kidolgozás 

- gyártás - forgalmazás - karbantartás – újra-

hasznosítás.

Felhasználói csoport főbb jellemzői nem, kor,

iskolázottság, nemzetiség, nyelvismeret, 

előzetes ismeretek, hasonló termékek használa-

tában fizikai eltérések (bal-jobbkezesség, 

mozgáskorlátozottság, speciális készségek).

Termékminőség 8 dimenziója

 teljesítmény alapfunkció (alkalmas legyen a 

funkcióra);

 különleges funkciók (értéknövelők ált.);

 megbízhatóság (hibamentesség);

 megfelelés (igényeknek);

 tartósság

(élettartam - mikor éri meg cserélni);

 szervizelhetőség (gyorsaság, alkatrészek);

 esztétika, modalitás (szép, összességében 

ok. pl.: illat);

 minőség észlelése - hírnév

Szoftver-ergonómia

A számítástechnika eszközeivel megtámoga-

tott tervezés, melynek során modellezhető az 

igénybevevő igényeihez igazított környezet.

A tervezéshez más eszközök is rendelkezésre 

állnak pl.: a fókuszcsoport, melynek feladata a 

termék, szolgáltatás felhasználójaként értékelni 

annak biztonságát, hatékonyságát kényelmét, 

esztétikumát, gazdaságosságát.

Ergonómia nemcsak gazdasági racionalitás, 

hanem egy társadalom fejlettségének, a benne 

élők életminőségének is egyik jellemzője. Kor-

rekt ergonómiai megoldás az, ha a hatékony-

ság növelésére való törekvés együtt jár az 

ember igényeinek a kielégítésével a lehető 

legkedvezőbb kompromisszum megtalálásával.

Az ergonómiai szemlélet az élet minden 

területére alkalmazható a munka világára, piaci 

versenyképességet növeli, életminőséget javító 

tényező, emberközpontú-felhasználóbarát,

(SHL könyvek Munkapszihológia - Antalovics 

Miklós - Ergonómia rész).

Az elmondottakból egyértelműen kiderül, 

hogy a fogyatékos emberek társadalmi 

integrációjának megvalósításához sok minden 

mellett az ergonómia alkalmazása is elenged-

hetetlenül fontos, mivel segítségével megvaló-

sulhatnak mindazok alapelvek amelyeket a 

különböző nemzetközi és nemzeti alapokmá-

nyok meghatároznak.

Az ergonómia feladata

 kutatás (információnyerés);

 információk rendszerezése (adatbázis 

szabvány);

 ezek alkalmazása a tervezés során.

Célja

 az emberi teljesítmény, az egészség,

a biztonság optimalizálása;

 a felhasználói igények kielégítése;

 az ember és környezete közti harmónia 

biztosítása.

Dr. Szabó Gyula, BME. Ergonómiai Tanszék 

tartalmi idézet 
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Foglalkoztatási lehetőségekről
általában 7.0.

A felsorolt szakmai anyagok is bizonyítják,

hogy a fogyatékos ember foglalkoztatásának 

csak az egyén igénye, lehetősége,

képessége szabhat határt. Megfelelő feltételek 

biztosítása esetén a fogyatékos személy a 

munkakörök széles tárházának betöltésére 

alkalmas. Kimondható hogy a nemzetgazdasági 

ágak, ágazatok mindegyikében alkalmazhatók

az állapotuknak, képességeiknek megfelelő 

foglalkoztatási csoportban, legyen az

szellemi vagy fizikai foglalkozás.

7.1. Nemzetgazdasági ágak (TEÁOR = 

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati 

osztályozási rendszere):

 Mezőgazdaság, vad- erdő- halgazdálkodás

 Bányászat

 Feldolgozóipar (pl.: élelmiszer, ital, dohány, 

bőr, textília, fa, papír, fém, stb.)

 Villamos- gáz- gőz- vízellátás

 Építőipar

 Kereskedelem, javítás

 Szálláshely – szolgáltatás – vendéglátás

 Szállítás – raktározás – posta – távközlés

 Pénzügyi tevékenység

 Ingatlanügyletek – gazdasági szolgáltatások

 Közigazgatás – védelem – kötelező tár-

sadalombiztosítás

 Oktatás

 Egészségügy – szociális ellátás

 Egyéb közösségi – személyi szolgáltatás

Foglalkoztatás főcsoportok

 Szellemi foglalkozások

 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviselet;

 gazdasági vezetők;

 egyetemi, főiskolai, egyéb felsőfokú végzett-

séget igénylő foglalkozások;

 irodai és ügyviteli jellegű foglalkozások.

 Fizikai foglalkozások

 Szolgáltatás jellegű

 Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási

 Ipari és építőipari

 Gépkezelő - összeszerelő - járművezető

 Szakképzettséget nem igénylő foglalkozások

 Fegyveres erők, testületek foglalkozásai 

Foglalkoztatás feltételei

adminisztratív munkakörben

A foglalkoztatás megvalósíthatóságát bármely 

foglalkoztatási csoport számára alkalmas 

munkakörön lehet bemutatni, ez az adminisz-

tratív munkakör.

Adminisztratív munkakör

Elemzéséhez ismét az ergonómiai ismeretek 

szükségesek, amely foglalkozik: 

 a munkatevékenység elemzésével;

 a munkakör elemzésével;

 a munkahely kialakításával, elrendezésével;

 a fizikai környezet vizsgálatával (vizuális, 

akusztikus, klíma);

 a szociális környezet vizsgálatával.

Mindezek ismerete szükséges a megfelelő 

foglalkoztatáshoz.

7.2. Munkatevékenység elemzése

Az irodai és ügyviteli feladatokat, mivel az a 

nemzetgazdasági ágazatok mindegyikében

megtalálható, így a fogyatékos emberek

alkalmazása ezen a foglalkoztatáson belül 

bárhol megvalósítható.

Az irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű

foglalkozások meghatározása a „Foglalkozta-

tások Egységes Osztályozási Rendszeré”-ben 

(FEOR) található a 4-es főcsoportban. Ezen 

belül is osztályozza azokat a foglalkozásokat, 

amelyek az irodai vagy ügyviteli jellegű foglal-

kozások körébe tartoznak.

Irodai jellegű:

 könyvelő;

 bérelszámoló;

 pénzügyi;

 munkaügyi;

 anyagnyilvántartó;

 titkárnő;

 írnok, stb.

Ügyviteli jellegű:

 pénztáros;

 pénzkezelő;

 számítástechnikai adminisztratív jellegű;

 ügyfél-tájékoztató, stb.

A felsorolás csak abban az esetben teljes,

ha jelzés értékkel ugyan, de megemlítsem 

az 1-es főcsoportba tartozó munkaköröket is 

(pl.: törvényhozók, területi-helyi önkormányzati 

közigazgatási vezetők, gazdasági-költségvetési 

szervek vezetői, társadalmi-egyházi vezetők).

A 2-es csoportba tartozó munkaköröket 

(pl.: mérnök, számítástechnikai, természet-

tudományi, szociális és munkaerő-piaci, tanári-

oktatási és egyéb felsőfokú végzettséget igénylő 

munkakör). A 3. főcsoportba tartozó középfokú 

képzettséget igénylő munkakörök közül (pl.: 

számítástechnikai foglalkozásokat, diszpécseri, 

stb.). Az összes munkakörnek jellemzője, hogy 

irodában végezhető tevékenység, melynek 

általánosan összefoglalható jellemzői vannak a 

munkafolyamatot, a tevékenységet, a munka-

hely kialakítását, elrendezését, a fizikai, szociális 

környezetet tekintve.

A továbbiakban ezeket az általánosítható 

jellemzőket határozzuk mrg.

7.3. Munkafolyamat (tevékenység)

Jellemzően ülőmunka, számítógép támogatott, 

alacsony fizikai igénybevételű, nem kell emelni, 

az elérési tartományok nem nagyok, viszony-

lag rugalmas munkavégzésre ad lehetőséget 

(pihenés-helyzetváltoztatás, egyéni állapottal 

összefüggő egészségügyi igény-kielégítés).

A munkafolyamattal együtt járó kommunikációs 

feladatok mindegyike technikai eszközzel 

támogatható.

7.4. Felhasználói tulajdonságok

A dolgozatban választott felhasználói kör a 

fogyatékos ember, ezen belül mozgás-, látás-, 

hallássérült, enyhén értelmi fogyatékos személy.

Figyelembe vehető egyéb tulajdonságok: kor, 
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nem, méret, személyes jellemzők, nemzetiség, 

testi funkciók, és struktúrák. 

A felsoroltakból is levonható az a következ-

tetés, hogy a „felhasználási tulajdonságok 

igen sokrétűek, kijelenthető, hogy mindenki 

különleges valamilyen szempontból, valamiben 

eltér az átlagtól.” 

Dr. Szabó Gyula - BME Ergonómiai és Pszich-

ológiai Tanszék tartalmi idézet

7.5. Fizikai környezet

A munkavégzéshez használatos eszközök 

megfelelőssége.

Általános elvek

 Kényelmesség, biztonság, hatékonyság, 

kezelhetőség, szervízelhetőség, karban-

tarthatóság, esztétikum;

 Ergonómiai-műszaki minőség-szabványosság 

(pl.: stabilitás, szilárdság, javíthatóság).

Az adminisztratív munkavégzés eszközei

Irodagépek:

 Számítástechnikai eszközök (pl.: számítógép, 

nyomtató, scanner, Braille nyomtató, számító-

gép-hálózat);

 Telefon;

 Diktafon;

 Fénymásoló.

Bútorok:

 Szék;

 Asztal;

 Polcok;

 Tárolók.

Speciális elvárások az

eszközökkel szemben

Számítógép (az 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet 

a képernyő előtti munkavégzés minimális 

egészségügyi és biztonsági követelményeiről 

általános szabályai).

Képernyő a jelek jól értelmezhetőek, a kép 

stabil legyen, kontrasztos és állítható fényerejű. 

A képernyő beállítható, tükröződés és fényvisz-

szaverésmentes, elhelyezése az ablakkal 

merőlegesen.

Billentyűzet monitortól különálló, megfelelő 

helyigény biztosítása a kéznek és a csuklónak. 

Fénytelen, jól elkülönült és jól olvasható jelekkel.

Mozgássérülteket segítő megoldások

 Eltérő (nagy) billentyűzet (túlmozgás esetén);

 Érintőképernyő;

 Hanyattegér;

 Software megtámogatás pl.: hangra reagáló 

beszédfelismerő, légzéssel működtetett eszköz, 

fejre szerelhető pálca.

Gyengénlátókat és vakokat segítő

megoldások

 Kontrasztos megjelenítés (pl.: olvasást 

könnyítő szín és betűméret);

 Nagyító funkció;

 A szöveget beszéddé alakító program;

 Braille írást lehetővé tevő billentyűzet;

 Braille nyomtató;

 Braille tábla;

 Braille írógép;

 Scanner (az írásos anyag gépreviteléhez, 

beszéddé alakításához).

Hallássérülteket segítő megoldások

 Vizuális megjelenítés;

 Hangüzenet kiírás;

 Hangséma.

Telefonmegoldások

Mozgássérülteknek:

 Nagy alakú nyomógombok;

 Bemélyesztett nyomógombok;

 Gyorstárcsázó;

 Csatlakoztatható tárcsázó (pl.: pálcikával 

történő tárcsázás megkönnyítése érdekében);

 Számbillentyű dupla lenyomása (túlmozgá-

sosok számára, az első lenyomás csak aktiválja 

a gombot);

 Headset;

 Gomb visszajelzés (pl.: hangjelzéssel,

kiírással);

 Csúszásmentes készülék;

 Telefonkészülék elhelyezése (elég hely bizto-

sítás a felvételhez és a lerakáshoz túlmozgásos 

személyek részére);

 Telefonkagyló kézreálló formája;

 Érintőképernyős telefon.

Hallássérülteknek:

 Szövegíró (hívó és fogadó félnek rendelkezni 

kell vele);

 Infravörös, vagy direkt csatlakozás a tele-

fonkészülék és a hallókészülék között;

 Hangerőszabályzó gomb;

 Két telefonkagylós telefon (pl.: jelnyelvi 

tolmács részére);

 Mobiltelefon;

 Telefoncsengés erősségének szabályozása;

 Telefoncsengés láthatóvá tétele;

 A vonal állapotának kiírása (pl.: foglalt, 

kicseng);

 Videotelefon.

Látássérülteknek:

 Tapintható gomb jelzések;

 Összekeverhető számok (3, 5, 6, 8, 9)

eltérő betűtípussal való feltűntetése,

tapintható jelölése;

 Nagyméretű, kontrasztos kijelző a hívott

szám kijelzésére;

 Braille tárcsázó;

 Telefonszám felolvasó;

 Hangvezérléses telefon.

Bútorok

Szék

 Helyes testhelyzet biztosítása, kerülni kell:

 A fej, törzs előredőlését;

 A felemelt felsőkart igénylő testtartást

(csavart, vagy asszimetrikus);

 A mozgástartomány szélső helyzeteit;

 Tartósan azonos testhelyzeteket;

 Az érzékeny testrészek igénybevételét a test 
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megtartásához (alátámaszthatóság);

 Testmérethez állítható magasság;

 Mozgatható támla, folyamatosan

kövesse a hátat;

 Lábtámasz, karfaállíthatóság;

 Deréktámasz;

 Talptámasz az alap, ehhez kell méretezni 

az asztal magasságát, a szék ülőmagasságát 

(térd 90°-ot zárjon), a kartámaszt, a deréktá-

maszt végül a monitor magasságát. A szék az 

egyén állapotától függően gurulós, vagy stabil 

lábazatú.

Asztal

 Állítható asztalmagasság. Kerekes-

székeseknek térdszabad felületet kell biztosítani;

 Az íróasztal tartozékai (fiókok, tárolók) 

megoldásai közé tartozhat a görgős, 180O-ra 

nyitható ajtók, kihúzható felületek;

 Látássérültek esetén fontos a lekerekített 

sarkok, jól érzékelhető, kontrasztos szegélyek 

és fogantyúk;

 Az asztalfelületnek káprázatmentesnek, 

simának, a munkavégzéshez igazodó-megfelelő 

méretűnek kell lenni;

 Szekrények, tárolók, polcok;

 Figyelembe kell venni a könnyű 

elérhetőséget, könnyű nyitást-zárást segítő 

megoldásokat, a kontrasztos széleket,

káprázatmentes felületet;

 Egyéb berendezési eszközök;

 A segédeszköz (bot, mankó) tárolását,

megtámasztását segítő megoldások.

7.6. Munkahely kialakítása, elrendezése

Minden esetben biztosítani kell a biztonságos, 

balesetmentes megközelítést. 

Ennek érdekében megfelelő teret kell biztosítani 

a kerekesszékes emberek számára a megfelelő 

megközelítéshez (1.20 m-es szabad út),

a megforduláshoz (150 cm sugarú kör).

A látássérültek esetében lehetőleg vezetősáv 

megléte szükséges.

Esetükben ügyelni kell a berendezések elhe-

lyezésének állandóságára (megtanult útvonal 

érdekében).

7.7. Egyéb fizikai környezeti igények

Világítás

Fő fajtái: természetes és mesterséges az aránya 

fontos. A természetes megvilágítás érdekében 

az ablak területe a helység 15-20%-a kell legyen.

A mesterséges világításnál figyelembe kell 

venni:

 Biztosítsa az egyenletes világítást;

 Természeteshez közelítsen.

Fajtái: Az általános és helyi megvilágítás. 

Aránya: 40% általános.

A megfelelő megvilágítás kritériuma:

 Fényeloszlás;

 Erősség;

 Fényforrás és felületek kölcsönhatása;

 Káprázatmentesség;

 A tárgyak színe.

Zaj

Jellemzői: 

 hangerősség;

 hangmagasság;

 hangszín;

 hangminőség.

Irodai munka esetén nem jellemző tényezők.

Rezgés

Jellemzői: 

 amplitudó;

 frekvencia;

 irány.

Irodai munkánál a Braille nyomtató esetében 

tapasztalható zaj és rezgés.

Védekezés: a megfelelően szigetelt burkolattal.

Klíma

Jellemzői:

 hőmérséklet;

 páratartalom;

 légmozgás;

 hősugárzás.

Irodai munkavégzés estén: hideg évszakban 

20-22 °C, meleg évszakban 21-24 °C;

Fogyatékos emberek esetében jelentősége van 

a szubjektív hőmérsékletnek (pl.: kerekesszékes 

mozgássérült esetén a rossz vérellátás, a 

mozgáslehetőség korlátozottsága miatt maga-

sabb a hőmérsékletigény).

Fontos a sugárzó hőtől való védekezés. 

Mozgássérültek esetében az érzékeléskiesés 

miatt a sugárzó hőt nem érzékeli, súlyos égést 

okozhat. Vak emberek esetén a távolsá-

gérzékelés hiánya okozhat problémát.

Kerülni kell, hogy a munkavégzés erős lég-

mozgású, huzatos helyen történjen.

Levegőminőség

Az irodai munka esetén a megfelelő légcserét 

kell biztosítani. A káros anyagok jelenlétét ki kell 

küszöbölni.

7.8. Szociális környezet

Személyes tér

A személyes tér az a tér, amely másoktól elzárt, 

a közvetlen környezet számára is egyértelműen 

meghatározott hatalmunk van (aura). Mérete az 

interakciós partner függvénye. 

Zónái:

 Bizalmas, 45 cm sugarú kör;

 Személyes;

 Társas (120-360 cm);

 Nyilvános.

A személyes tér figyelembevétele a munkahe-

lyeken is fontos tényező, mivel a munka intenzi-

tását, a jó közérzetet segíti, ha a munkavégzés 

helyei megfelelően megválasztott távolságra 

vannak egymástól.

BME Ergonómiai és Pszichológiai tanszék 

tartalmi idézet

elomunkahely_02kotet.indd   47elomunkahely_02kotet.indd   47 26.5.2008   21:24:4026.5.2008   21:24:40



48

AZ ÉLŐ MUNKAHELY 2. | FOGLALKOZTATÁSI LEHETŐSÉGEKRŐL ÁLTALÁBAN

Szervezet

A szociális környezethez tartozik a szervezet, 

amelyben dolgozunk. Hatása rendkívül fontos, 

hiszen a jó légkör, az egymásra odafigyelő 

közösség, a szervezeti kultúra különösen a

fogyatékos ember esetében meghatározó lehet.

A kollektivitás, a másság elismerése és tisztelet-

bentartása, a lehetőség a fejlődésre, a karierre 

mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a fogyatékos 

ember egyenrangú állampolgárnak érezze 

magát. Amennyiben a munkakörülményeken 

túl szükség esetén a személyes szolgáltatások 

is biztosítottak a fogyatékos ember teljesértékű 

munkaerőként funkcionálhat.

Kommunikáció

A kommunikáció szerepe is meghatározó, nem-

csak a munkatársak között, hanem az

írásos is. A különböző fogyatékossági cso-

portba tartozóknak a kommunikációs igénye 

eltérő. A vak emberek részére fontos, hogy 

a különböző írásos utasítások, szerződések 

és egyéb meghatározóan fontos anyagok a 

lehetőség szerint Braille írásban is

elkészüljenek.

A hallássérültek számára fontos a jól megfogal-

mazott, egyszerű szerkezetű írásos anyag.

Általános alapelv, hogy a fogyatékos ember is 

egyenrangú ember, a vele való kommunikációt 

úgy kell megvalósítani, amit mi magunk is 

elvárunk másoktól. Emberi méltóságának tiszte-

letbentartása alapvető a kapcsolati rendszerben.

Mozgássérült esetén az egyén színvonalának 

megfelelő stílusban, nem tagoltan, hangosan 

kommunikáljunk vele.

Amennyiben segítőre van szüksége, ne a 

segítőjének beszéljünk és lehetőleg egy ma-

gasságból kommunikáljunk vele.

A hallássérültek esetében ne a háta mögött, ne 

elfordulva, hanem lassan, jól artikuláltan, de ne 

tagoltan és ne kiabálva kommunikáljunk, hanem 

vele szembefordulva, lehetőséget adva az egyé-

nnek, hogy leolvassa szájunkról a szöveget.

A látássérültek esetében is szembefordulva 

beszéljünk, hogy lehetőség legyen a hang-

forrást beazonosítani. Kerülni kell a hirtelen 

helyzetváltozásokat, az ijedtségre okot adó 

kommunikációt.

Mindezek szem előtt tartásával megvalósulhat 

az a helyzet, hogy a fogyatékos ember könnye-

dén be tud illeszkedni a munkahelyi közösség-

be, nem érzi magát elkülönített, el nem fogadott 

személyeknek. 

A foglalkoztatás feltételeinek vizsgálata során 

nagy hangsúlyt kell helyezni a megfelelő 

környezetre, melyben a fogyatékos ember 

kiterjedhet, munkateljesítményének maximumát 

tudja nyújtani.

Megítélésem szerint ha a munkáltató és a 

szabályok egyaránt arra koncentrálnak, hogy 

aktivizálják a fogyatékos ember erőforrásait, 

segítenek abban, hogy az egyéni igényeknek 

megfelelő feltételek között dolgozhasson, a 

fogyatékos emberek jóval nagyobb létszámban 

jelenhetnének meg a munkaerőpiacon.

Szervezet

A szociális környezethez tartozik a szervezet, 

amelyben dolgozunk. Hatása rendkívül fontos, 

hiszen a jó légkör, az egymásra odafigyelő 

közösség, a szervezeti kultúra különösen a

fogyatékos ember esetében meghatározó lehet.

A kollektivitás, a másság elismerése és tisztelet-

bentartása, a lehetőség a fejlődésre, a karierre 

mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a fogyatékos 

ember egyenrangú állampolgárnak érezze 

magát. Amennyiben a munkakörülményeken 

túl szükség esetén a személyes szolgáltatások 

is biztosítottak a fogyatékos ember teljesértékű 

munkaerőként funkcionálhat.

Kommunikáció

A kommunikáció szerepe is meghatározó, nem-

csak a munkatársak között, hanem az írásos 

is. A különböző fogyatékossági csoportba 

tartozóknak a kommunikációs igénye eltérő.

Általános alapelv, hogy a fogyatékos ember is 

egyenrangú ember, a vele való kommunikációt 

úgy kell megvalósítani, amit mi magunk is 

elvárunk másoktól. Emberi méltóságának tiszte-

letbentartása alapvető a kapcsolati rendszerben.

A vak emberek részére fontos, hogy a különböző 

írásos utasítások, szerződések és egyéb megha-

tározóan fontos anyagok a lehetőség szerint 

Braille írásban is elkészüljenek. Amennyiben 

segítőre van szüksége, ne a segítőjének beszél-

jünk és lehetőleg egy magasságból kommu-

nikáljunk vele.

A látássérültek esetében is szembefordulva 

beszéljünk, hogy lehetőség legyen a hang-

forrást beazonosítani. Kerülni kell a hirtelen 

helyzetváltozásokat, az ijedtségre okot adó 

kommunikációt.

A hallássérültek számára fontos a jól megfogal-

mazott, egyszerű szerkezetű írásos anyag.

A hallássérültek esetében ne a háta mögött, ne 

elfordulva, hanem lassan, jól artikuláltan, de ne 

tagoltan és ne kiabálva kommunikáljunk, hanem 

vele szembefordulva, lehetőséget adva az egyén-

nek, hogy leolvassa szájunkról a szöveget.

Mindezek szem előtt tartásával megvalósulhat 

az a helyzet, hogy a fogyatékos ember könnye-

dén be tud illeszkedni a munkahelyi közösség-

be, nem érzi magát elkülönített, el nem fogadott 

személyeknek. 

A foglalkoztatás feltételeinek vizsgálata során 

nagy hangsúlyt kell helyezni a megfelelő 

környezetre, melyben a fogyatékos ember 

kiterjedhet, munkateljesítményének maximumát 

tudja nyújtani.

Ha a munkáltató és a szabályok egyaránt arra 

koncentrálnak, hogy aktivizálják a fogyatékos 

ember erőforrásait, segítenek abban, hogy az 

egyéni igényeknek megfelelő feltételek között 

dolgozhasson, a fogyatékos emberek jóval 

nagyobb létszámban jelenhetnének meg a 

munkaerőpiacon.

elomunkahely_02kotet.indd   48elomunkahely_02kotet.indd   48 26.5.2008   21:24:4026.5.2008   21:24:40



49

AZ ÉLŐ MUNKAHELY 2. | IRODALOMJEGYZÉK

Irodalomjegyzék

 ÁFSZ: Foglalkozási rehabilitációs kisokos;

Dr. Szabó Gyula, Mischinger Gábor: Építész-

mérnöki Kar Rehabilitációs Szakmérnöki 

képzés jegyzetei a BME Ergonómiai és

Pszichológiai tanszék; BME, Budapest, 2005

 Angyal Ádám: A teljesítmény mérése;

Budapest, 1999

 Aronson; Elliot: A társas lény; KJK,

Budapest, 1987

 Bagdy E. - Pressing L. - Bugán A. - Zétényi T.: 

Elmélet és Alkalmazás; Akadémia Kiadó, 

Budapest, 1986

 Bakacsi Gyula: Stratégiai emberi erőforrás 

menedzsment; KJK, Budapest, 1999

 Dr. Gere Ilona: Foglalkoztatási rehabilitáció 

fejlesztési lehetőségei (tanulmány);

Budapest 2005

 Dr. Gere Ilona: Foglalkoztatási stratégia a 

tartósan akadályozott emberek integrációjának 

érdekében (tanulmány); Budapest, 2005

 Dr. Gere Ilona: Kapcsolatépítés fogyatékos 

ügyfelekkel; Szociális és Családügyi Miniszté-

rium, Budapest, 1998

 Dr. Kullmann Lajos: Életminőségről 

(újságcikk)

 Dr. Linder Sándor – Dihen Lajosné –

Dr. Henkey István: Humán controlling; Szókratész 

Külgazdasági Akadémia, Budapest, 2003

 Dr. Szilágyi Klára, A tanácsadás módszerei I.-II.; 

GATE GTK Tanárképző Intézet, Gödöllő, 1996

 Dr. Szilágyi Klára: A személyiség értékelé-

sének lehetőségei a tanácsadási folyamatban; 

GATE GTK Tanárképző Intézet, Gödöllő, 1996

 Dr. Szilágyi Klára: A tanácsadási elméletek; 

GATE GTK Tanárképző Intézet, Gödöllő, 1996

 Dr. Szilágyi Klára: Az egyéni tanácsadás; 

GATE GTK Tanárképző Intézet, Gödöllő, 1996

 Dr. Szilágyi Klára: Munka-pályatanácsadás, 

mint professzió; Kollégium Kft., Budapest, 2000

 Dr. Szilágyi Klára: Pályaorientáció módszer-

tani kézikönyv; Budapest, 2002

 Dr. Szilágyi Klára-Dr. Völgyesy Pál: Pályaorien-

táció; GATE GTK Tanárképző Intézet,

Gödöllő, 1996

 Dr. Völgyesy Pál: A pályaválasztási tanács-

adás történetének áttekintése hazánkban;

GATE GTK Tanárképző Intézet, Gödöllő, 1996

 Dr. Völgyesy Pál: Pályaismeret; GATE GTK 

Tanárképző Intézet, Gödöllő, 1995

 Dr. Zám Mária: Kitartottság, vagy integráció-

felzárkózás esélyei az európai piacon (kutatás); 

Nonprofit Egyesület, Budapest, 2004

 Egészségügyi Világszervezet: A funkció-

képesség, fogyatékosság és egészség

nemzetközi osztályozása; FNO, 2004

 Equal: E/22 Equal program lyoni nemzetközi 

fejlesztési partnerség konferencia

 Európa Tanács: 3. sz. határozat; Dolgozni 

akarok; Resap, 2001

 Európai Bizottság: Aktív munkaerőpiaci prog-

ramok fogyatékos emberek számára, 2004

 Európai Tanács Információs és Dokumen-

tációs Központ: A fogyatékkal élő személyek 

társadalmi integrációja; Válogatás az Európa 

Tanács dokumentumaiból, 2003

 Fodor Ágnes: Tanácsok és információk 

látássérültekről (tanulmány)

 Foglalkozási Információ Kézikönyve: OMK, 

Budapest, 1994

 Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium:

A fogyatékos emberek munkaerőpiacra ju-

tásának elősegítése (pályázati bevezető)

 Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium: 

Előterjesztés a kormány részére a foglalkoztatás 

elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 

szóló 1991. évi IV. törvény módosításának 

koncepciója; 2004

 Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium: 

Foglalkozások Egészségi Tényezői; Foglalkozta-

tási és Munkaügyi Minisztérium, Budapest, 1998

 Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium: 

Helyzetkép a foglalkoztatásról, iskolázottságról 

és a képzettségről, a munkaerőpiaci helyzet 

várható alakulásáról;

Budapest, 2003. december

 Fogyatékos emberekkel kapcsolatos főbb 

irányvonalak, irányelvek az európai foglalkozta-

tási stratégiában (EMCO/11/290605)

 Klein Sándor: Munkapszichológia; SHL 

könyvek, 2003

 Klein Sándor: Munkapszichológia; SHL 

könyvek, 2003

 Klein Sándor: Vezetés és szervezetpszichológia; 

SHL könyvek, 2003

 Kormányszóvivői tájékoztató: Életen át tartó 

tanulás-versenyképes munkaerő;

2004. február 19.

 KSH: Népszámlálás 2001/12. A fogyatékos 

emberek helyzete; Budapest, 2003

 Litavecz Anna  - dr. Tapolczai Gergely – 

Csömör Károly: Információk siket és

nagyothalló emberekről (tanulmány)

 MEOSZ kiadvány: Standard Rules 

(magyar fordítás)

 Muchielli, R: Pszichológiai tanácsadás a 

pályaválasztásban (Módszertani füzetek);

Országos Pedagógiai Intézet, Budapest ,1981

 Munkalélektani Koordináló Tanács:

módszertani sorozata

 Németh Gy. - Papp I.: Szolgáltatásmenedzsment; 

Aula Könyvkiadó, Budapest, 1995

 Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv; 2004

 Nemzeti Szakképzési Intézet: Kézikönyv a 

speciális központi programok kidolgozásához 

és alkalmazásához; 2003

 Nemzetközi Munkaügyi Hivatal: A befogadó 

és sokszínű munkahelyért (háttéranyag az 

ILO képzése a társadalmi felelősségvállalás 

témakörében); 2006

 Nemzetközi Munkaügyi Hivatal: A fogya-

tékossággal kapcsolatos munkahelyi gyakorlat 

(szakértői értekezlet); Genf 2001

 Pataki Ferenc: A Nékosz-legenda;

Osiris Kiadó, Budapest

 Ronald G. Ehrenberg – Robert S. Smith: 

Korszerű munkagazdaságtan;

Panem Kiadó, 2003

 Rudas János: Delfi örökösei;

Gondolat – Kairosz, 1997

elomunkahely_02kotet.indd   49elomunkahely_02kotet.indd   49 26.5.2008   21:24:4026.5.2008   21:24:40



50

 Siegrist, Marco: Csoportos önépítés: 

módszerek és gyakorlatok a munkanélküliek 

továbbképzésében: kézikönyv andragógusok, 

tanácsadók és tanfolyamvezetők számára; 

GATE GTK Tanárképző Intézet, Gödöllő, 1996 

 Simon Baron – Cohen – Patrick Bolton: 

Autizmus; Osiris 2000

 Standard Rules: ENSZ MEOSZ

(magyar fordítás, tartalmi idézet)

 Szegedi M.- Cs. Bagdy E.: Ideg és Elme-

gyógyászati Intézet; Klinikai Pszichológiai 

Laboratórium, 1969

 Személyzeti/emberi erőforrás menedzsment; 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1997

 Társadalmi megújulás operatív program 

(2007 – 2013) egyeztetési változat

2006. okt. 16. érdekérvényesítés

 Tóthné Szikora Gizella: Humán erőforrások 

gazdaságtana; 2004

 Vezetői tudás; Humán Erőforrás Kft., 2006

 Wágner Károly: Egyenlő (túlélési) esélyek 

(menekülés, kiürítés tervezés), (újságcikk)

 Zalabai Péterné – Vizvárdi András: Az Élő 

Otthon (Ötletek és javaslatok lakókörnyezetünk 

akadálymentes kialakításához); 2003

 Zalabai Péterné- Vizvárdi András: Hasznos 

információk a foglalkozási rehabilitációról mun-

kaadóknak; Kézirat, 2006

 Zalabai Péterné: Fogyatékos emberek a 

munkaerőpiacon (Diplomamunka); BMGE Épí-

tészmérnöki Kar, Rehabilitációs Szakmérnöki Kar

 Zalabai Péterné: Önrendelkező Életvitel; 

Személyi Segítők kézikönyve, 1997

AZ ÉLŐ MUNKAHELY 2. | IRODALOMJEGYZÉK

www.motivacio.hu

elomunkahely_02kotet.indd   50elomunkahely_02kotet.indd   50 26.5.2008   21:24:4126.5.2008   21:24:41



elomunkahely_02kotet.indd   51elomunkahely_02kotet.indd   51 26.5.2008   21:24:4126.5.2008   21:24:41



The EQUAL Programme is funded by the European Social Fundand the Hungarian Government.

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza.

elomunkahely_02kotet.indd   52elomunkahely_02kotet.indd   52 26.5.2008   21:24:4126.5.2008   21:24:41



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Error
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 100
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Error
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (sznp_deMax_Glossy80)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /HUN ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [1133.858 1133.858]
>> setpagedevice


