Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Emberi erőforrás tanácsadó mesterképzés

Diplomamunka

Papp Gabriella

2020

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Emberi erőforrás tanácsadó mesterképzés
levelező tagozat

Mikrokutatás a megváltozott munkaképességű
személyek munkaerőpiaci foglalkoztatásának
változásairól és jó gyakorlatairól 2010 és 2019
között

Készítette:
Papp Gabriella

Témavezető:
Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

(JEZ4HY)

2020

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR

EREDETISÉGNYILATKOZAT

Alulírott Papp Gabriella, az ELTE-PPK – Emberi erőforrás tanácsadó mesterképzés levelező
tagozatos hallgatója büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom és aláírásommal igazolom,
hogy

a(z)

Mikrokutatás

foglalkoztatásának

a

változásairól

megváltozott
és

jó

munkaképességű

gyakorlatairól

2010

személyek
és

2019

munkaerőpiaci
között

című

szakdolgozat/diplomamunka saját, önálló szellemi munkám, az abban hivatkozott, nyomtatott és
elektronikus szakirodalom felhasználása a szerzői jogok általános szabályinak megfelelően történt.

Tudomásul veszem, hogy szakdolgozat/diplomamunka esetén plágiumnak számít:


a szószerinti idézet közlése idézőjel és hivatkozás megjelölése nélkül;



a tartalmi idézet hivatkozás megjelölése nélkül;



más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése.

Alulírott kijelentem, hogy a plágium fogalmát megismertem, és tudomásul veszem, hogy plágium
esetén szakdolgozatom/diplomamunkám visszautasításra kerül, és ilyen esetben fegyelmi eljárás
indítható.

Budapest, 2020. április 13.

........................................................................
aláírás

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR

SZAKDOLGOZATI KONZULTÁCIÓ IGAZOLÓLAPJA
(Kitöltés után a szakdolgozat/diplomamunka részét képezi.)

A hallgató neve: Papp Gabriella
A hallgató szakja: ELTE PPK – Emberi erőforrás tanácsadó mesterképzés
A szakdolgozat/diplomamunka bejelentett témája: Mikrokutatás a megváltozott
munkaképességű személyek munkaerőpiaci foglalkoztatásának változásairól és jó
gyakorlatairól 2010 és 2019 között
A témavezető neve: Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD
a konzultáció
időpontja
2019. okt. 8.

a konzultáció témája, megjegyzések,
javaslatok
Témamegbeszélés

2019. dec. 10.

Az elméleti fejezet szakirodalmának

a témavezető aláírása

áttekintése fogalmi tisztázások
2020. febr. 16.

Az empirikus fejezet módszertanának
pontosítása

2020. márc. 24.

Az empirikus kutatás megbeszélése

2020. ápr. 13.

A dolgozat elfogadása

A szakdolgozat/diplomamunka benyújtásához hozzájárulok.
Budapest, 2020. április 13.
........................................................................
a témavezető aláírása

Tartalom
1.Bevezetés ....................................................................................................................................... 6
2.A megváltozott munkaképesség fogalma a szakirodalomban ................................................... 8
2.1.Helyzetkép - Főbb Európai Unió-s dokumentumok a megváltozott munkaképességű
személyek foglalkoztatásával kapcsolatban (esélyegyenlőségi és integrációs dokumentumok,
cselekvési terv, EUROSTAT) és kitekintés a németországi gyakorlatra ..................................... 11
2.2.Helyzetkép - Főbb magyarországi dokumentumok a megváltozott munkaképességű
személyek foglalkoztatásával kapcsolatban (KSH adatok, hazai jogszabályok, CSR, Gazdaságés Vállalkozáskutató Intézet) ....................................................................................................... 17
2.3.A foglalkoztatás színterei, a társadalom és a munkáltatók érzékenyítésének lehetőségei a
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának vonatkozásában .......................... 20
3.A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása 2010-2019 között az integrált
folyamatciklus modell (Tardos, 2013) alapján ............................................................................ 23
3.1.A kutatás célja ....................................................................................................................... 23
3.2.Kutatási kérdések, hipotézisek .............................................................................................. 24
3.3.A kutatás módszere ............................................................................................................... 25
3.4.A kutatás folyamatának leírása .............................................................................................. 29
3.5.A 2019. évi kutatás eredményei ............................................................................................ 31
3.5.1.Az alapadatok kiértékelése ............................................................................................. 31
3.5.2.Kutatási eredmények a Tardos féle integrált folyamatciklus szempontjai szerint (A
2010. évi és a 2019. évi mérési adatok összehasonlítása) ........................................................ 37
3.5.2.1. Az esélyegyenlőségi terv, munkakör tervezés és átvilágítás, befogadó kultúra,
akadálymentesítés, HR intézkedések eredményei 2019-ben................................................ 37
3.5.2.2. A toborzás, beillesztés, képzés, mentoring, egészségmegőrzés, monitoring, külső
kommunikáció, CSR eredményei 2019-ben ........................................................................ 40
3.5.2.3. Elégedettség a csoport munkavégzésével ............................................................... 43
3.5.3. Eredmények a „Jó gyakorlatok” vonatkozásában a 2010. évi és a 2019. kérdőíves
vizsgálat alapján ...................................................................................................................... 45
3.5.3.1. A kutatott jó gyakorlatok az integrált folyamatciklus területei szerint .................... 46
3.5.4.A kutatási eredmények összefoglalása............................................................................ 49
4.A szakdolgozat összefoglalása ................................................................................................... 51
5.Bibliográfia ................................................................................................................................. 53
6. Mellékletek................................................................................................................................. 57
6.1.A kutatás kérdőíve ................................................................................................................. 57
6.2.Szakértői interjúkérdések ...................................................................................................... 68
7.Kép- és ábrajegyzék ................................................................................................................... 70

1.Bevezetés

Papp Gabriella vagyok gyógypedagógus és hamarosan emberi erőforrás tanácsadó. A
kettő elég távoli területnek tűnhet, pedig a valóságban nem is állnak annyira messze
egymástól.
Jómagam is fogyatékossággal élőnek, gyengénlátónak számítok. Szerencsére jól
kompenzálom az esetleges hátrányaimat, ebben rengeteget segített számomra a családom és
az integráció kezdeti fázisainak megélése fiatal koromban, tanulmányaim során. Sajátos
érintettségem is vezetett a gyógypedagógia területére és mindig szerettem segíteni
másoknak. Gyakorlatot szereztem a közoktatási rendszerben, viszont már az alapképzés
végén elkezdett érdekelni a munkaerőpiac világa, a fiatalok és felnőttek segítése, kijutásuk
a nyílt munkaerőpiacra. Feladat akad bőven, hiszen az Eurobarométer 2012-es adatai alapján
hazánk a fogyatékosság és rokkantság alapú diszkrimináció terén az EU 27 országa között a
negyedik helyen foglal helyet. (Balázs-Földi&Dajnoki, 2016)
Alapképzési szakdolgozatomban diplomás látássérült felnőttek elhelyezkedését, társadalmi
helyzetét vizsgáltam. Jelenlegi szakdolgozatomban ezt szeretném kibővíteni, szélesebb
spektrumban vizsgálni.
Sokszor gondolkodtam azon, hogy nehéz lesz közoktatási tapasztalatokkal helytállni a
céges világban. A célom - olyan munkahely felkutatása, ahol majd a megváltozott
munkaképességű személyeket is segíthetem – olyan szakdolgozati téma megírására
ösztönzött, amely a gyakorlatban is segítségemre válhat.
Kíváncsi vagyok korunk gazdasági szervezeteinek működésére, hozzáállására a
megváltozott munkaképességű személyekhez. Szeretnék gyakorlati példákat találni és
bemutatni az olvasóknak, hogy segítsem a terület iránti nyitottságát.
Kutatásomban olyan magyarországi munkaadókat kerestem fel, akik alkalmaznak
megváltozott munkaképességű személyeket. Foglalkoztatási gyakorlatukat - Tardos Katalin
2013-as munkássága nyomán - az integrált folyamatciklus modelljével elemeztem. Kíváncsi
voltam alkalmazásuk előkészítésének, folyamatának megvalósításának lépéseire és a cégek
saját, szubjektív megítélése szerinti jó gyakorlataira egyaránt.
Nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban is cél a fogyatékossággal vagy
egészségkárosodással élő személyek - hazánkban megváltozott munkaképességű emberek
csoportja - minél magasabb arányú foglalkoztatása. Több olyan mozgalom és törekvés
születik a mai világban, ami érdekelt ezt a folyamatot pozitív irányba elmozdítani.

Szakdolgozatomban bemutatom a jelenkori kezdeményezéseket, megközelítési módokat és
jó példákat, amelyek fontos lépéseket tettek a sikeres munkaerőpiaci integráció irányába. A
hazánk előtt álló feladat, hogy 2020-ban elérjük az Európai Fogyatékosügyi Stratégia
kitűzött céljait, csak állami összefogással, társadalmi szemléletformálással és az új ismeretek
és információk továbbadásával valósulhat meg a munkáltatók körében. Vajon hogyan áll a
célok elérésében kis országunk? Elegendő-e a változás, amely 2010-től bekövetkezett? Mely
tényezők nehezítik a célok elérését?
Kiemelt feladat a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása a mai gazdaságban,
hiszen a világ korfája öregszik, a globalizáció és a munkaerő szabad áramlása miatt nő a
munkaerőhiány egyes területeken. Tanulmányaim során főként a fiatalok munkaerőpiaci
támogatásáról tanultam, pedig a marginalizálódott társadalmi csoportok beemelése is
kulcskérdés mind a gazdaság, mind az érintettek szempontjából. Ha jól átgondolt és
támogatóvá válik a gazdasági szervezetek stratégiája, struktúrája és főként a szervezeti
kultúrája, úgy gondolom egyaránt sikeres lehet a megváltozott munkaképességű személyek
foglalkoztatása is.

2.A megváltozott munkaképesség fogalma a szakirodalomban
E fejezet célja az alapfogalmak tisztázása, a dolgozat közös fogalmi bázisának
kialakítása.
A munkaerőpiac nélkülözhetetlen eleme a korszerű piacgazdaságnak. Egyszerre része a
társadalmi és a gazdasági területnek, magában foglalja a munkaerővel kapcsolatos adásvétel
összességét. Hatékonysága függ a benne részt vevők képességeitől. Tehát a munka
elválaszthatatlan magától az embertől. A munkaerőpiac lehetőséget adhat arra, hogy a
személy értékteremtő képességét kibontakoztathassa. (Vámosi, 2013)
A munkaerőpiac működését tekintve az érdekek eltérőek. Az állam érdeke a jobb és
biztos kiszámíthatóság miatt a negatív elmozdulásoktól és szélsőségektől mentes
munkaerőpiac biztosítása. A társadalmi stabilitás így valósulhat meg, az alrendszerek
működése is így nyer biztonságot. Az egyén érdeke a munkanélküliség elkerülése,
megteremtve a megfelelő életminőséget a maga számára. A vállalatok érdeke pedig a
profiljuknak megfelelően kitűzött céljok megvalósítása, amihez jól teljesítő, hatékony
munkavállalókra van szükség. Utóbbi szereplők között – egyén és vállalatok - kialakulhat
feszültség egyéni érdekeik miatt, mely szempontokat érdemes közelíteni egymáshoz a
munkaerőpiaci produktivitáshoz. A cégek érdeke, hogy alkalmazottait a lehető legkisebb
költség mellett foglalkoztassa. A munkavállaló érdeke pedig a biztonság, a jól megfizetett
az egészséges munkafeltételekkel jellemezhető munkaviszony, ezáltal életszínvonalának
fenntartása, javulása. Ennek az igen bonyolult kapcsolatrendszernek az egyensúlyát az
állami törvénykezés és az érdekegyeztetésben képviselt szervezetek valósítják meg.
Ha jól működik a rendszer, rugalmas munkaerőpiacról beszélhetünk. Ennek feltételei:
a munkaerőpiac átláthatósága, a prognosztizált munkaerő-kereslet és –kínálat, hatékony
intézményrendszer az üres álláshelyek gyors betöltéséhez, hatékony forrásfelhasználás,
igényekhez alkalmazkodó képzési rendszer, minimális diszkrimináció. (Vámosi, 2013)
Ha a feltételek közül valami csorbul, zavart okoz a rendszerben és több fajta probléma
adódhat. A gazdasági rendszerben - a működés tekintetében - a megváltozott
munkaképességű személyek csoportja rizikófaktort jelent(het). Vannak olyan államok,
amelyek már felismerték a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásában
rejlő lehetőségeket, mások viszont még csak most, apró lépésekben közelítenek a csoport
tagjaihoz.
Végső cél a megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációja,
fenntartható foglalkoztatása lenne, aminek elérését több tényező akadályozhatja.

Kialakulásához nem elegendőek a kormányzati eszközök, széles összefogásra van szükség
a civil-munkaerőpiaci szolgáltatókkal, foglalkozási rehabilitációs munkacsoportokkal, a
szervezeti tanácsokkal és a szövetségekkel. Nehezítő tényező, hogy a csoportot felkaroló
programok mindegyike rövid futamidejű és hosszú távon nem segít a személyek
boldogulásában (pl.: pályázati ciklusok, közmunkaprogramok). A 2017. évi Munkáltatók
Esélyegyenlőségi Fórumán napirenden szerepelt többek között a következő változtatások
bevezetése: öt éves megtérülési idővel számolható stabil és kiszámítható állami
keretrendszer nyújtása külföldi minták figyelembevételével. Jó gyakorlatként szerepelt,
hogy elsőként mérlegeljék az egyén szakmai képesítését és utána kérdezzék meg magát az
érintettet, milyen egyéni segítségnyújtási lehetőséget igényel. Mindenki számára az értéket
teremtő munkakör megtalálása a lényeges. Rugalmasan alakítsák a munkaköröket, nyitottak
legyenek a cégek az alternatív megoldásokra, hiszen bárki kerülhet a jövőben
egészségkárosodási pozícióba. Időt kell szánni a környezet érzékenyítésre a személyek
foglalkoztatásakor. A közigazgatási terület aktív bevonása is szükséges lenne
foglalkoztatásukhoz. Forrást kellene biztosítani a munkáltatók segítésére, hiszen már
kialakult igényeik vannak az eszközök, személyek, tudások tekintetében. Nehéz a
munkáltatóknak a megváltozott munkaképességű személyek bevonása, mert 76%-uk
inaktívnak tekinthető. A célcsoport érdekeltségért modern, igényeket felmérő motivációs
eszközöket kellene kidolgozni. Forrásbiztosításra lenne szükség foglalkoztatásuk
előkészítéséhez, a pszichológiai és szociális támogatásukhoz. (Filius, 2017) Végső soron
pedig iskolai végzettségük és szakképzettségük szerint kellene megítélni a csoport tagjainak
képességeit, úgy ahogy az a teljesen ép munkavállalók esetében fennáll.
A megváltozott munkaképesség fogalmát hazánk munkaerőpiacán gazdasági
értelemben szokás alkalmazni. A meghatározás tág, nemcsak a fogyatékossággal élő
személyeket foglalja magában, hanem az egészségkárosodással élő személyeket is,
mégpedig azokat, akik (korábbi) munkakörük teljes vagy részleges ellátására nem képesek.
A kategóriába tartozik az a 15. életévét betöltött személy, akinek a rehabilitációs hatóság
komplex minősítése alapján egészségi állapota 60%-os vagy kisebb mértékű. (CXCI.
törvény, 2011, 2. § (1)) A csoport egészen heterogén, melyben felülreprezentáltak a nők és
az alacsony iskolai végzettségűek. (Csapó, 2011) Mindenképp kifejezi a normálistól való
eltérést is, melyhez sajnos értékcímke is társul. Alkalmazása így végső soron a határok
kijelölését és végül megkülönböztetést okoz. Leginkább a középosztályhoz és a gazdaságipolitikai elithez köthető a megalkotása, nem pedig az érintett személyekhez. A gazdasági
szemléletnek köszönhetően az ember szinte csak a munkaképesség alapján reprezentálódik.

A leegyszerűsítés széles csoportot bélyegez meg. A címkék pedig meghatározzák az
érintetteket, a benne lévő személy gyakran elhiszi: képességei nem elegendőek a
munkaerőpiacon. (Gyetvai, 2011)
A fogalom magában foglalja a károsodás (betegség), fogyatékosság és rokkantság
meghatározását, ami befolyásolja az egyén foglalkoztatását, munkahelyének megtartását. A
fogalmakat a 2011. évi CXCI. törvény alapján ismertetném.
Az egészségkárosodás veleszületett rendellenesség vagy betegség, sérülés után fennálló
tartós vagy végleges kedvezőtlen változás. (CXCI. törvény, 2011, 1. § (2) 1.) A 2007. évi
LXXXIV. törvény alapján a komplex szakértői véleményezés célja a megmaradt
képességekre való koncentrálás, a rehabilitációs esélyekre fókuszálva (Cseh, 2014).
Idetartozhat az ízületi gyulladás (arthritis), asztma, agyi eredetű mozgászavar (cerebral
paresis, CP), cukorbetegség (diabétesz), epilepszia, hát- és derékfájás, mentális
megbetegedés, szklerózis multiplex (SM), bőrbetegségek. Az állapot mozgássérülésből,
belgyógyászati vagy pszichiátriai betegségből származhat. (Móré&Mező, 2016)
A fogyatékosság meghatározása nem konzekvens sem a jogalkotásban, sem a
mindennapi nyelvhasználatban a köztudatban. Olvasható fogyatékos személy, fogyatékkal
élő személy avagy fogyatékossággal élő személy megnevezés is napjainkban. A
fogalomhasználat eltérései nehezítik a célcsoportról való kommunikációt, a törvényi
szabályozásokat. A hivatalos szóhasználat szerint a fogyatékossággal élő személy kifejezés
ajánlott, ezt a megnevezést preferálom a további kifejtésekben is, hiszen megfelel a
nemzetközi tendenciáknak is. A fogyaték eredetileg katonai kifejezésnek számított, mellyel
a veszteséget, állomány csökkenést fejezték ki. (Móré&Mező, 2016) Ezért is kerülendő a
használata. Fogalma jelentős változásokon ment keresztül, egészen a magánügytől a
napjainkban használatos társadalmi-szociális értelmezésig. (NRSZH, 2011) A törvény
alapján fogyatékossággal élő személy az a személy, „aki tartósan vagy véglegesen olyan
érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással - illetve ezek
bármilyen halmozódásával - él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős
akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt
korlátozza vagy gátolja” (2013. évi LXII törvény, 1§ a))
Az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International Labour Organization, ILO)
definíciója általánosan elfogadott Európában: „megváltozott munkaképességű, fogyatékos
személy az, akinek állásszerzési, állásban maradási és előmeneteli kilátásai lényegesen
romlottak, testi vagy értelmi képességeinek hivatalosan megállapított megváltozása miatt.”
(Nemeskéri&Szellő, 2017, p.13)

2.1.Helyzetkép - Főbb Európai Unió-s dokumentumok a megváltozott
munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatban (esélyegyenlőségi
és integrációs dokumentumok, cselekvési terv, EUROSTAT) és kitekintés a
németországi gyakorlatra
Az esélyegyenlőség uniós szinten az 1961-ben elfogadott Európai Szociális Kartával
kezdődött, majd az Amszterdami Szerződés erősítette az európai integrációt. (Váradi,
2012) Ez az első közösségi dokumentum, ami az emberek szociális biztonságának
megőrzését helyezi a középpontba.
Az Európai Tanács két irányelvet fogalmazott meg 2000-ben: az egyik ezek közül a
foglalkoztatás és munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód, a másik pedig a faji,
etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód.
A 2009-ben elfogadott Európai Uniós Alapjogi Charta először mondja ki a
munkavállaláshoz való jogot. Ezen kívül pedig kezdeményezi a fogyatékossággal élő
személyek önállóságának, társadalmi és foglalkozási beilleszkedésének megtámogatását.
(Képviselői Információs Szolgálat, 2016) A munka világában az esélyegyenlőség az jelenti,
hogy a munkaképes korosztály képességeinek megfelelően kap lehetőséget a
munkavállalásra. (Balázs-Földi, 2016)
Európában a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek
foglalkoztatása az elmúlt 50 évben vált kiemelten fontossá. Az ENSZ Egyezmény 1. cikke
is az egyenlő társadalmi szerepvállalásra hívja fel a figyelmet. Az ENSZ Nemzetközi
Munkaügyi Szervezet (International Labour Organization, ILO) pedig az álláskeresési és
szerzési, munkahely megtartás és abban való előmenetel nehezítettségére hívja fel a
figyelmet. Az országok azonban eltérő eszközrendszereket és tartalmakat alkalmaznak a
politikájuk során az elmélet kibontásakor. A definíciók soksasága veszélyeztetheti a
koherenciát, ami hézagokat teremt a jogalkotásban. Egy szakpolitikában megkaphatja a
besorolást a személy, egy másikban viszont nem. 2003-2010-ig az Unió cselekvési tervének
célja a gazdasági és társadalmi integráció előmozdítása volt. Konkrét programjának
kidolgozását a tagállamok végezték, ami az egységes értelmezést, utókövetést
megnehezítette.
Az intézkedések legnagyobb nehezítő tényezője tehát a dokumentumok és tagállamok
definíciós heterogenitása. Megegyeznek abban, hogy az ENSZ, a WHO alapelveit követik,
azonban összehasonlíthatóságuk megkérdőjelezhető. Három megközelítési mód is jellemző
már alapvetően Európában. Az egyik a procedurális megközelítés (mely jellemző a

skandináv államokra, Németországra), ami a munkaelhagyás okait és a visszatérés
akadályait kutatja. A második a képesség-profil megközelítés (Egyesült Királyság,
Hollandia, Írország), ami az egyén képességeit és a munkaerőpiac igényeit hasonlítja össze.
Végül pedig a képességcsökkenés-alapú megközelítés is jellemző (Olaszország,
Spanyolország, Franciaország, Görögország, Portugália), mely nem a munkához való
kapcsolódást, hanem a személyi funkciók csökkenésének mértékét vizsgálja. (Cseh, 2014)
Hazánkat jómagam a megváltozott munkaképességű személyek besorolásának módjával a
képességcsökkenés-alapú megközelítés kategóriába sorolnám, bár közelíteni szeretnénk
egyre inkább a képesség-profil megközelítéshez.
Az EUROSTAT nézőpontja szerint 2020-ra a fogyatékossággal élő személyek száma
elérheti a 120 millió főt, szegénységi rátájuk pedig 70%-kal magasabb az átlagnépességhez
képest, ezért munkaerőpiaci bevonásuk sürgető tényező. Önbevallás alapján EU-s szinten
2013-ban 109 millió embert jellemzett aktivitásbeli korlátozottság 16 éven felül (26,9%). A
fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatása 23 százalékponttal alacsonyabb (48,5%), a
csoporton

kívüli

személyek

71,4%-os

foglalkoztatásához

képest

2013-ban.

Munkanélküliségi rátájuk 19%, szemben a csoporton kívüli személyek 11,8%-os rátájával.
59,8%-uk vesz részt a munkaerőpiacon, mint foglalkoztatott vagy munkanélküli. A
csoporton kívüli személyek aktivitási rátája pedig 81% volt. (Nemeskéri&Szellő, 2017)
2011-ben az FNO (Funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi
osztályozása) új nézőpontból vizsgálja magát a fogyatékosság fogalmát. Ennek alapján az
egészségi állapot mellett azonos súllyal kihatnak a társadalmi életben való részvételre és az
emberi tevékenységekre a személyes egyéb tényezők, mint pl.: életkor, etnikai hovatartozás,
képzettség stb., és a környezeti tényezők, mint pl.: családi környezet, iskolarendszer,
foglalkoztatási szolgáltatások, akadálymentesítés. (NRSZH, 2011)
2017-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásával a Pécsi Tudományegyetem a
foglalkozási rehabilitációt kilenc országban vizsgálta (Egyesült Királyság, Ausztria,
Csehország,

Franciaország,

Hollandia,

Lengyelország,

Németország,

Svédország,

Szlovákia). A tanulmány összefoglalásából kitűnik, hogy az államok hasonló szakpolitikai
problémákkal küzdenek. Ezek hatékony kezelése az Európai Unió beavatkozásával lenne
hatékony. Van olyan ország, aki a képesség-csökkenés alapú megközelítéssel próbálja
megoldani a problémát (pl.: Szlovákia, Lengyelország). Más a munkanélküliség tényéből
indul ki, ami nem feltétlen csak a fogyatékossághoz társul. Ez a megközelítés már hasznos
más emberek számára is. A legtöbb országban ez az alkalmazott rendszer. Az Európai Unió

Szociális Bizottsága éves jelentése szerint 2016-ban növekszik az európai munkavállalók
száma, közelítve a 2020-as célhoz, azonban az emberek 8,3%-a továbbra is munkanélküli.
A tagállamok közti különbségek pedig nagyok (pl.: a munkanélküliség Németországban,
Ausztriában 4%, míg Görögországban 23,4%). 2011-ben pedig a megváltozott
munkaképességűek munkanélküliségi rátája 9,5%-tól (Hollandia) egészen 21%-ig terjedt
(Csehország). Az ifjúsági munkanélküliség átlagban 20% fölötti volt. A munkaerőpiac
keresletorientálttá vált. Ezért kiemelten fontossá vált újból az élethosszig tartó tanulás, hogy
akár a megváltozott munkaképességű munkavállalók is felvehessék a piaci versenyt.
Nehézség, hogy a felgyorsult munkaerőpiac nehezebben reagál a foglalkozási rehabilitáció
lassabb rendszerére. Az országok java része igyekszik már a kezdetektől (orvosi
rehabilitáció) elkezdeni a fiatalok munkára való felkészítését. Támogatásokkal a nyílt
foglalkoztatást próbálják elérni és csak ennek sikertelensége esetén van lehetőség a védett
foglalkoztatottságra. (Nemeskéri&Szellő 2017)
Az Európai Fogyatékosságügyi

stratégia 2010-2020 próbál jelenleg a globális

kihívásokra válaszokat találni. Elhatározásai között szerepel a munkahelyteremtés,
foglalkoztatási szint növelése, szegénység csökkentése. Ezen belül fontos az aktív
munkaerő-piaci

politikák

kidolgozása,

a

munkahelyek

akadálymentesítése,

munkaközvetítés, támogatási struktúrák, szociális védelem és munkahelyi képzések. Cél a
teljes munkaerő-potenciál legjobb kihasználása az idősödő társadalom és globális verseny
kihívásaival megbirkózás érdekében. Az emberi erőforrásnak tehát szélesebb társadalmi
kontextusban kell fejlődnie. A csoportot érintő fő két szempont tehát a foglalkoztatási szint
69%-ról 75%-ra emelése a 20-64 évesek körében, valamint szegénységi küszöb 25%-os
csökkentése. (Nemeskéri&Szellő, 2017) (Európai Bizottság, 2010) A stratégia feladata,
hogy erősítse a fogyatékossággal élők pozícióját, jogi önérvényesítését és képviseletét,
társadalmi és gazdasági részvételét. Nyolc területet emelnek ki ezért (akadálymentesítés,
részvétel, egyenlőség, foglalkoztatás, oktatás és képzés, speciális védelem, egészség, külső
fellépés).

Elsődlegesnek

ítélik

meg

a

sikeres

integrációhoz

a

munkahelyek

akadálymentesítését, fejlesztő tréningek szervezését, valamint a védett munkahelyen
dolgozók támogatását a nyílt munkaerőpiac felé. Ennek megvalósulásáért erősödnie kell a
szolgáltató szervezeteknek. (RÉV, 2015)
A stratégia célkitűzései a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának
75%-os elérésére is vonatkozna. Az elmúlt években foglalkoztatási rátájuk 9%-ról 18%-ra
növekedett hazánkban, azonban az Európai Unióban ez az arány a fogyatékossággal élő és
megváltozott munkaképességű személyeknél 40%-os átlagosan. Vagyis hazánkban a csoport

foglalkoztatási aránya erősen elmarad a 75%-os célkitűzéstől. (Balázs-Földi&Dajnoki,
2016)
Hazánk gyakorlatát Németországgal szeretném összehasonlítani, mert a magyar és
német helyzet hasonló kihívásokkal küzd az Unión belül és a német megoldások egyes
szegmensei példaként is szolgálhatnak országunk számára. Az ottani jogi terminológia
szerint 10,2 millió, a népesség 13%-a élt fogyatékossággal vagy tartós betegséggel. A
rendszer integrációs hivatalokat működtet, melyek feladata a fogyatékossággal élő
személyek

részére

munkahelyek

keresése,

tanácsadás

a

munkáltatók

részére,

foglalkoztathatósági profil elkészítése a képességek figyelembevételével, pályaorientáció és
képzések segítése, a befogadás támogatása a munkáltatók számára, nyomonkövetés,
kapcsolattartói rendszer működtetése. A hivatal működését a kötelező foglalkoztatás nem
teljesítése után befolyt összegből fedezik. A pénzügyi ösztönzők nagymértékű
differenciálásra adnak lehetőséget. A személyt segíthetik a prevenciós támogatások, a
munkai részvételt segítő juttatások, személyi költségek (pl.: lakás akadálymentesítése). Az
érintett további juttatásokkal támogatható a szállás és ellátás költségeiben, utazási,
taneszközi, esetleges asszisztensi költségekben, technikai segédeszközökben. A munkáltató
számára megtéríthetők a képzési és beilleszkedési hozzájárulások, a munkavégzéshez
szükséges segédeszközök, a próbafoglalkoztatás, bérszubvenciók, a munkahelyi adaptáció.
A munkavállaló átlag munkabérének 70%-át is megigényelheti a cég sikeres integráció
esetén. (Nemeskéri&Szellő, 2017)
A támogatott foglalkoztatás is segíti a személyek elhelyezését. Ennek egyik típusa a
szakmai integrációs hálózat, melyet bárki igénybe vehet a csoportból és célja a sikeres
pozícióbetöltés, karrierlehetőség. Másik ága a fiatalok támogatott foglalkoztatási szolgálata,
olyan fiataloknak szól, akiknek nehezített lenne a hagyományos szakmai képzések
elsajátítása, védett munkahelyen azonban sikeres lehet helytállásuk. Akiknek integrációjuk
nem megvalósítható, azok a személyek védett üzemben találhatnak munkalehetőséget. Ott
különböző munkafolyamatokból választhatják ki a leginkább megfelelőt számukra.
Kvótarendszerük alapja, hogy minden munkavállaló köteles segíteni a fogyatékossággal élő
munkavállalók elhelyezkedését. Húsz fő felett kötelesek fogyatékossággal élő személyt 5%ban alkalmazni. Üresedés esetén a pozíciót meg kell vizsgálni, alkalmas-e speciális
betöltésre. Akik nem felelnek meg az előírásnak, kompenzációs összeg befizetésére
kötelezettek és a befolyt összegből azokat a munkaadókat támogatják, akik eleget tettek a
feltételeknek. (Nemeskéri&Szellő, 2017)

Rendszerükben elérhető a 4-fázis modell, ami segíti a munkaerőpiacra való visszalépést
azon személyek számára, aki nem szorul rehabilitációra. Ennek első lépése a profilalkotás
az erősségek és potenciális lehetőségek számbavételével. Második lépése reális alternatívák
végiggondolásával egy adott cél megállapítása. Harmadik fázisa egy individuális cselekvési
csomag kidolgozása. Negyedik fázisa az alkalmazás és tanácsadás, ami a gyakorlati
megvalósítást,

munkaerőpiaci

tevékenységet

jelenti

a

sikeres

céleléréshez.

(Nemeskéri&Szellő, 2017)
Úgy gondolom Magyarország és Németország akcióterve között sok a hasonlóság, pl.:
támogatások, kompenzációs összeg befizetése terén. Azonban a németországi rendszer
gyakorlati - mind a személynek, mind pedig a munkáltató számára igénybe vehető szolgáltatások köre tágabb, anyagilag és a rendszerben lévő szakemberek számával jobban
átgondoltabb. Hasonló működés hazánkban is megvalósítható lenne, csak kialakításához
hosszabb távon kellene gondolkodni a pályázati megvalósítások kivitelezésében.
Kardorff és Ohlbrecht is elkülöníti a fogyatékossággal élő és egészségkárosodással élő
személyeket tanulmányukban. Kiemeli, hogy minden személlyel interjút kellene készíteni
felvételkor és alkalmazásuknál hat hónapos próbaidőt javasol. Ennek oka annak kiderítése,
hogy a személy beilleszthető-e a vállalati működésbe, a munka illeszkedik-e a személyes
elképzeléseihez és ezáltal feltérképezhetővé váljon, hogy milyen vállalati akciókra van
szükség a hatékony foglalkoztatásához. Fő szempontok a kiválasztáskor a teljesítmény,
képzettség és terhelhetőség. E szerint választják ki a megfelelőnek ítélt munkakört.
Foglalkoztatásuk egyrészt a jövőbeli munkaerőhiány kezelésében is segítséget nyújt és
láncreakcióként hathat tovább. Ha a csoport tagjai egyre többen el tudnak helyezkedni, nő a
leendő munkavállaók száma közöttük és a munkakeresési hajlandóság is. A legjobb
elhelyezkedési eséllyel a mozgássérült személyek rendelkeznek az irodalom szerint.
Kiemelik, hogy a cég profitál alkalmazásukkor: fejlődik és javul a szervezeti klíma és
kultúra, erősödik a motiváció és a teljesítmény foglalkoztatásukkor. (Kardorff&Ohlbrecht,
2013)
A csoport foglalkoztatásának támogatására bevezetett kvótarendszer 2009. évi
bevezetése óta azonban a fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatása nem sokat
változott Németországban. Ennek oka a munkaadók részéről a túlzott adminisztráció és a
türelem hiánya, valamint a hivatalok bonyolult működése. Aki szegreált oktatásban vett
részt, végképp hátrányból indul az integrált foglalkoztatásban, ők legtöbbször gyárakban
kapnak állást. Az állam az ő alkalmazásukat támogatja a munkaadóknak, de alacsonyabb
munkaköröket végeznek a gyárban, karrierlehetőség nélkül, alacsonyabb életszínvonal

mellett. A cégek pedig a gazdasági versenyben nem akarnak és nem is tudnak elküldeni jól
bevált szakembereket a csoport tagjainak felvételéért. A jogalkotás próbál segíteni, de
egyben be is határolja a foglalkoztatási esélyeket. Karrierlehetőséget pedig annak nyújt,
akinek az érintettsége enyhébb. (Kratushausen, 2017)

2.2.Helyzetkép - Főbb magyarországi dokumentumok a megváltozott
munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatban (KSH adatok, hazai
jogszabályok, CSR, Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet)
Hazánkban a KSH 2011-es adatai alapján - mely önbevalláson alapul, tehát az adatok
nagyobb számúak lehetnek - 767 ezer fő tekinthető megváltozott munkaképességű
személynek (a népesség 11,6%-a), vagyis egészségi problémával, betegséggel,
korlátozottsággal él és a csoporton belül az életkor előrehaladtával a számuk növekedést
mutat. Foglalkoztatási arányuk 18,1%-os, míg a munkanélküliségi rátájuk 24,9%-os.
Fiatalabb korban erősebb a munkakeresés és a visszakerülés szándéka, idősebb korban
viszont a beletörődés jellemzőbb. Az egészséges társakhoz képest foglalkoztatásuk még
mindig alacsonyabb. a magasabb végzettség sem feltétlen védőfaktor, de a munkanélküliség
mégis náluk a legkevesebb az alacsonyabb fokú végzettségekhez képest. Közülük csak
minden ötödik rendelkezik felsőfokú végzettséggel, míg az ép társadalomban minden
harmadik személy. Akik bizonytalannak, kilátástalannak látják a helyzetüket, azok
fordulnak a társadalmi juttatásokhoz, választanak passzív megoldást. Tehát látható, hogy a
munkaerő-piaci esélyeik behatároltak, tízből két ember dolgozik csupán, hiszen azok kapnak
leginkább lehetőséget a munkavégzésre, akiknek korlátozottságuk kevésbé akadályozó. Az
atipikus foglalkoztatási formák terjedésével, a közlekedés jobb megszervezésével azonban
javulhatna ez a szám. (Váradi, 2012)
Más tanulmány szerint 900.000 megváltozott munkaképességű személy él körülbelül
hazánkban és 10-13% vesz részt a foglalkoztatásban. (Csapó, 2011) Megint csak más adatok
értelmében a megváltozott munkaképességűek tábora 350-400 ezer főt takar, amelyből 100120 ezer megállná a helyét integráltan a nyílt munkaerő-piacon. Azonban becslések alapján
csak 35-40 ezer személy kap erre ténylegesen esélyt. (REHABJOB.HU, 2013) Látható az
adatokból, hogy nagyon nehezen mérhető és csak becsülhető a népességen belüli arányuk.
Magyarország eredményei a mai napig elmaradnak a fejlett országokhoz képest a
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása terén. A 2011-es adatok szerint
foglalkoztatási rátájuk 18%, míg az Európai Unióban ez az arány 40-50%. Nehezebb a
belépésük a munkaerőpiacra és a költségvetési hiányok sem segítik elő a támogatások
fejlesztését. (Cseh, 2014) Hazánk a 2020-as stratégiához igyekszik alkalmazkodni, a
részünkről fontos foglalkoztatási növekedést és szegénységi küszöb csökkentését már
teljesítette statisztikailag. (Eurostat, 2020) Azonban ez az arány nem jelzi külön a speciális
csoport statisztikáját.

A hazai jogszabályok bonyolult rendszerben befolyásolják a csoport gyakorlati ellátását,
foglalkoztatási segítését. A rendszer törekszik az aktivizálásra és differenciálásra a
megmaradt munkaképesség fókuszával, felülvizsgálatok szükségével, a munkaadók számára
elrendelt kötelező foglalkoztatással, de átlátása nehezített.
A jogszabályok alapja a 1998. évi XXVI. törvény, mely az egyenlő társadalmi részvételt
kívánja megalapozni és kitér a foglalkoztatási esélyegyenlőségre is. Az egyenlő
bánásmódról szóló 2003. évi CXXV. törvény kimondja a diszkrimináció tilalmát és az
egyenlő bánásmód elvárását.
A 2011. évi CXCI. Törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és
egyes törvények módosításáról jogszabály tekinthető a további alapdokumentumnak, ami
hat besorolási osztályra osztja fel a nagy csoportot. A személy vagy rehabilitációs
(rehabilitációs ellátás és pénzbeli támogatás) vagy rokkantsági ellátásra (pénzbeli
támogatással jár) válik jogosulttá. Azonban a besorolás a kategóriába tartozó személyek
jövedelemét erősen behatárolja: rokkantsági ellátás esetén a jövedelem nem haladhatja meg
a minimálbér 150%-át vagy diploma esetén a garantált bárminimum 150%-át, különben a
személy kiesik a besorolásból. Ez természetesen jó, hiszen a személy ép társainak megfelelő
teljesítményre képes, másrészről viszont elesik további kedvezményektől, ami a munkaadók
foglalkoztatási szándékát befolyásolhatja, hiszen az esetleges plusz segítségekre a
személynek továbbra is szüksége lehet. A csoport foglalkoztatását ösztönzi a rehabilitációs
hozzájárulás befizetése alóli mentesség, a személy utáni bérköltség 75%-át az állam fizeti,
és a munkaadó mentesül a szociális hozzájárulási adó (19,5%) befizetése alól. (Kovács,
2019) Mivel a definíciók nem egységesek, az évenkénti öt munkanap pótszabadság nem csak
megváltozott munkaképességű személynek jár, hanem elég hozzá a fogyatékossági
támogatásra jogosultság vagy a vakok személyi járadékára való jogosultság. (2012. évi I.
törvény, 120. §) A SZJA-kedvezmény is megilleti a komplex minősítés tagjait, de minősítés
nélkül is igényelhetik a személyek, más, enyhébb besorolású betegségek mellett, mint pl.:
laktózérzékenység. A munkavállalóknak segítséget nyújthat a Munka Törvénykönyve 294.
§ (1) l) pontja a kedvezményekre jogosultság megállapításakor. Úgy gondolom, a
törvénykezés, fogalomhasználat szétágazása leginkább a jól funkcionáló személyek
társadalmi részvételét nehezíti, hiszen a támogatások elveszhetnek számukra, vagy
életszínvonalukat - ha a kategóriába maradnak – egyrészt visszafogja. Sok esetben pedig az
aktivizálásra szolgáló kontrollvizsgálatok indokolatlanok, pl.: egy kóros mozgásszervi
megbetegedést tekintve műtéti beavatkozás lehetősége nélkül. Sok személy pedig a komplex
minősítés bevonása nélkül próbál helytállni a munkaerőpiacon, hogy elkerülje a munkaadók

esetleges diszkriminálását egy adott pozíción belül, ha nem nyitottak a csoport
foglalkoztatására és az egészségkárosodás vagy fogyatékossággal élés nem jelentős a
mindennapi munkavégzésben.
A CSR (Corporate Social Responsibility), vagyis társadalmi felelősségvállalás egyre
nagyobb szerepet játszik a vállalatok, cégek életében, már csak a munkavállalók bevonzása
miatt is. A munkáltatók társadalmi és környezeti szempontokat vesznek figyelembe,
építenek be szervezeti kultúrájukba, működési rendszereikbe. Általa fejlődhet a szervezeti
kultúra, a dolgozók nyitottabbakká, rugalmasabbakká válhatnak, erősebb lehet az
összetartozás és elkötelezettség, fokozódhat a problémamegoldás és kreativitás, szélesedhet
a pozitív megítélés miatt is a vevőkör, valamint a munkahelyi folyamatok átgondoltabbá
válhatnak általa. Hazánkban is egyre erősebb a hatása és ez pozitívan befolyásolja a
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását.
A Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (GVI) 2019-ben vizsgálta a megváltozott
munkaképességű személyek nyílt

munkaerőpiaci

foglalkoztatási

helyzetét. 2268

vállalkozást mértek fel a foglalkoztatásuk tekintetében. Az adatok szerint 62% foglalkoztat
megváltozott munkaképességű személyt. A foglalkoztatási hajlandóság az eredmények
szerint arányosan növekszik a vállalat méretével, de a munkavállalók növekedésével
arányosan egyre nehezebben tudnak megfelelni a vállalatok a kötelező foglalkoztatási
szintnek. Fő motivációként a rehabilitációs hozzájárulás elkerülését és a társadalmi
felelősségvállalást adták meg. Akik nem foglalkoztatják a csoportot, szeretnének ennek
megváltoztatásához szakmai segítséget és a megfelelő munkakörülmények kialakításához
állami támogatást igényelni. Ők kérnék még a szociális hozzájárulás kedvezményének
emelését, a speciális munkavállalókat nyilvántartó szervezetekhez való könnyebb
kapcsolódást, a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaerőpiaci felkészítő
tréningen való részvételét, a rehabilitációs hozzájárulás emelését és kiterjesztését a 25 fő
alatti cégekre és érzékenyítő tréningek tartását a munkáltatók számára. Erre a kérdésre
alacsony volt a válaszszám, ezért feltételezni lehet sok munkáltató hárítását a válaszadással
kapcsolatban. A csoporthoz a legpozitívabban a 25-49 főt foglalkoztató cégek álltak: ők az
átlagnál magasabb százalékban tartották fontosnak a rehabilitációs hozzájárulás elkerülését,
a társadalmi felelősségvállalást, a megfelelő munkakörök létesítését, belső eljárásrend
kialakítását és az érzékenyítő tréningeken való részvételt a sikeres foglalkoztatásukhoz. A
munkaerőhiány a

kutatás

szerint

foglalkoztatásában. (GVI, 2020)

nem

számottevő

piaci

ösztönző

a

csoport

2.3.A foglalkoztatás színterei, a társadalom és a munkáltatók érzékenyítésének
lehetőségei a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának
vonatkozásában
Hazánkban a cél természetesen a nyílt-munkaerőpiaci foglalkoztatás, azonban a
legfontosabb, hogy minden személy a képességeinek, elvárásainak megfelelő munkahelyet
találja meg. Több munkahelyi színtér áll rendelkezésre a differenciáláshoz:

Fejlesztő
foglalkoztatás

Akkreditált
foglalkoztatás

Közfoglalkoztatás

Nyílt
munkaerőpiaci
foglalkoztatás

1. ábra: Foglalkoztatási színterek (saját szerkesztés)
TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoport (2017) p. 5 alapján
A fejlesztő foglalkoztatás célja a munkaszocializáció, munkatípusok kipróbálása és
munkakészség fejlesztése. Az akkreditált foglalkoztatás már a nyílt-munkaerőpiacra készít
fel a munkaerőpiacon szükséges képességek munkaköri fejlesztésével. A közfoglalkoztatás
már integrált foglalkoztatásnak minősül, de mégis védettebb helyszín a nyíltmunkaerőpiacnál. A nyílt-munkaerőpiac pedig a legmagasabb szintnek minősül a
foglalkoztatási színterek között. (TÁRS Projekt, 2017) Egyre több munkahely válik
napjainkban akkreditálttá. Ez a munkahelyforma átmeneti foglalkoztatásnak számítana,
mégis sokan bennragadnak a rendszerében. Kritikaként éri a rendszert, hogy a túlzott
adminisztráció elvonja a tényleges munkától az energiát. Az ellenőrzésnél is a szakemberek
a formális követelmények és dokumentumok kontrollálásával vannak elfoglalva és nem a
tényleges gyakorlattal; továbbá a kiemelt tanúsítvánnyal rendelkezők forráshiánnyal
küszködnek, termékeik elavultak és nehezen eladhatók. Megoldásnak tekinthető a
struktúraátalakítási és beruházási támogatások vagy a rehabilitáció komplexitásának
növelése képzéssel és szolgáltatások nyújtásával. (Balogh&Czeglédi, 2007) A nyílt
munkaerő-piaci munkáltatók ezen szempontok miatt kevésbé érdekeltek az akkreditációs
tanúsítvány elérésében. A támogatási rendszer néhol ellentmondásos: néha túlságosan
bőkezű, máskor pedig hiányzik vagy nehezített a fontos támogatások elérése. (Pulay, 2010)
A munkáltatók érzékenyítésére több eszköz és módszert dolgoztak ki, amelyekből jó
gyakorlatként az alábbiakban kiemelek néhányat:

Támogatott foglalkoztatás
A rendszert az Amerikai Egyesült Államokban dolgozták ki az 1970-es évek végén.
Célja, hogy segítse a fogyatékossággal élő emberek emberi jogainak gyakorlását,
önbecsülésüket és hasznosság tudatukat. A munkáltató a rendszer segítségével értékes,
megbízható,

felkészített

munkavállalóhoz

jut

és

eleget

tehet

társadalmi

felelősségvállalásának. Alapja a munkavállalói profil és a munkáltatói profil egyeztetése a
sikeres munkába állítás érdekében. Lényegi része a betanítás, beilleszkedés segítése,
valamint

az

utókövetés

(Nemeskéri&Szellő,

2017)

Alternatív

munkaerőpiaci

szolgáltatásnak minősül, amelynek lényegi része az integráció, a személyre szabott és
időkorlát nélküli támogatás, valamint az önrendelkezés és a szabad választás. 1993-tól
Magyarországon a Salva Vita Alapítvány segíti a megvalósulását, de ma már a Szimbiózis
Alapítvány, az Életet Segítő Alapítvány, a Kék Madár Alapítvány, a Fogd a Kezem
Alapítvány és a Down Alapítvány igyekszik e rendszert megvalósítani (Horváth, 2018).
RÉV projekt
A projekt 2012 és 2015 között valósult meg országunkban. Célja volt
a

megváltozott

munkaképességű

munkavállalók

jelenlétének

növelése

a

nyílt

munkaerőpiacon. A program több ezer megváltozott munkaképességű személyt aktivizált.
Öt konzorciumi tagja (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit
Kft., Társadalomfejlesztési Módszertani és Szolgáltató Központ Nonprofit Kft., ERFO
Nonprofit Kft., FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft., KÉZMŰ
Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kft.) képzésfejlesztést és szolgáltatásfejlesztést folyatatott.
A képzésfejlesztési tevékenység célja volt a munkavállalók szakma-specifikus felkészítése
a munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztésével karöltve. Szakmai képzési listát
hoztak létre az igények felmérését követően. Ezen kívül a projekt kialakított egy Országos
Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózatot, aminek célja azoknak a
szervezetek összehangolása, együttműködése azok körében, akik a megváltozott
munkaképességű személyek foglalkoztatását segítik. Így könnyen áramolhat az információ,
lehetőség van tapasztalatcserére, jó gyakorlatok megosztására, együttműködésre. A média
figyelmét is felkeltette a mozgalom, a munkaadók ráébredhettek a csoport munkájának
értékességére, foglalkoztatásuk előnyeire, kihívásaira. Országszerte először vívhatott ki
közfigyelmet a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása, formálva az
integrációt

és

munkaerőpiacot.

rehabilitacio/rev-projekt-tamop-5-3-8/)

(https://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/komplex-

Fogyatékosság-barát munkahely
A Salva Vita Alapítvány 2010-ben vezette be az elismerést,
odaadva a díjat azoknak a nyílt-munkaerőpiacon részt vevő munkáltatóknak, akik
folyamatosan fejlesztik a csoport toborzásával, foglalkoztatásával, megtartásával
kapcsolatos gyakorlataikat. A díjat minden évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az
Amerikai Kereskedelmi Kamara, a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület és a
Salva Vita Alapítvány közösen adja át. Cél, hogy minél több fogyatékossággal élő személy
tudjon értékteremtő munkát végezni képességeinek megfelelően, a megfelelő munkahelyi
körülményekkel, megvalósítva az esélyegyenlőséget. Érdekesség, hogy a díjra rehabilitációs
akkreditált szervezetek nem pályázhatnak. 2018-ban megújult a rendszer, jobban
differenciálttá vált: bronz, ezüst és arany fokozat vált elérhetővé. Az arany fokozat
eléréséhez kétszer szükséges ezüst díj megszerzése is, a feltételek teljesítése mellett. További
részletes útmutató itt olvasható: http://fbm.hu/fbmpalyzatiutmutato.pdf. E mellet a pályázat
mellett megemlítendő még a Példakép Díj és a Munka-Társ Díj.
Neked MUNKA, nekem ÁLOM!
A program integrációt segítésének fő eszköze a személyes találkozások megteremtése. A
fogyatékossággal élő személy egy fél napos munkaidőn keresztül lehetőséget kap arra, hogy
részt vegyen egy nyílt napon az érdeklődésének, álmának megfelelő munkahelynél. Ez a
munkáltató számára is egy lehetőség a nyitottságra, és a hozzá érkező munkavállaló
képességeinek és személyiségének megismerésére. Először 2015-ben szervezték meg a
programot Budapesten. 2016-ban már több vidéki szervezet is bekapcsolódott az akcióhoz.
2017-től pedig országszerte csatlakoztak az akcióhoz, lehetőséget teremtve a csoport
tagjainak

a

későbbi

esetleges

nyílt-munkaerőpiaci

kijutásra.

(https://salvavita.hu/programok/neked-munka-nekem-alom/)
Segítő vásárlás
Olyan minőségi magyar termékek találhatóak meg a
webáruházban, amelyet megváltozott munkaképességű személyek készítenek. Az itt vásárló
a termékekkel támogatja a munkahelyek fennmaradását és új munkahelyek megteremtését.
A termékeket legalább 30%-ban védett foglalkoztatású szervezetekben készítik a személyek,
tehát akik még védett munkahelyen dolgoznak. A program fontos kezdeményezés, hiszen a
nyílt piacra juthatnak ki a termékek, esetleges kitörési lehetőséget is biztosítva az ott
dolgozóknak. (https://www.segitovasarlas.hu/a-vedjegyrol)

3.A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása 2010-2019 között az
integrált folyamatciklus modell (Tardos, 2013) alapján
3.1.A kutatás célja
Kutatásom alapjául Tardos Katalin 2013-ban publikált tanulmánya szolgált,
eredményeit igyekeztem összehasonlítani az általam 2019-ben végzett vizsgált
adatokkal.
Témaválasztásomkor meglepett, hogy kevés kutatás foglalkozik a megváltozott
munkaképességű személyek foglalkoztatásával. Számszerű adatokat még csak-csak
lehet találni a foglalkoztatással, munkanélküliséggel, képzettségeknek megfelelően, de
jó gyakorlatokat és az egyes szervezetben megvalósuló beválás lépéseit kevés publikáció
mutatja be. Úgy gondolom, a Tardos Katalin által alkalmazott integrált folyamatciklus
modell lehetőséget ad új módszerek, gyakorlatok feltérképezésére.
Az integrált folyamatciklus alapot biztosít a szervezetek számára, hogy előre
tervezhessék, előkészíthessék, célzottan támogathassák és utókövessék a megváltozott
munkaképességű személyek foglalkoztatását. Az esélyegyenlőségi terv kidolgozását
követően stratégiai tervezésre ad lehetőséget. Kihat a szervezeti kultúrára, az
információk

megosztására,

a

munkakörelemzésre.

Továbbá

hatással

van

a

kompetenciákat mérlegelve, a HR tevékenységekre, akadálymentesítési törekvésekre,
külső kapcsolatrendszerekre, a beillesztés folyamatának átgondolására, a mentoring és
képzési rendszerre és a társadalmi felelősségvállalás lehetőségeire egyaránt. (Tardos,
2015)
Kutatásom célja, hogy az integrált folyamatciklus modelljének segítségével
elemezzem a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató szervezetek
2019-es működését és összehasonlítsam az eredményeimet Tardos Katalin kutatásával.
Az általam alkalmazott kérdőív a 2013-as tanulmány kutatási összegzése alapján készült,
kitérve az abban megtalálható területekre. Vizsgálódásom során a mai helyzet feltárása
mellett kíváncsi voltam a szervezetek részterületeken elért jó gyakorlataira is.
Szakdolgozatom végén bemutatom Tardos Katalin munkája és a munkáltatók szubjektív
tapasztalataiból összeállított jó gyakorlatok listáját, amely gyakorlati segítséget is
jelenthet a már megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató, avagy foglalkoztatni
szándékozó cégeknek. A kutatás végső célja pedig hatásgyakorlás a munkáltatók
motiváltságára, tudatosságára és nyitottságára.

3.2.Kutatási kérdések, hipotézisek
A kutatás megkezdésekor a szakirodalom tanulmányozása, az Európai Uniós trendek és
saját tapasztalataim alapján az alábbi kérdések fogalmazódtak meg bennem.
1. Van-e olyan modell, ami segítséget nyújthat a szervezeteknek a megváltozott
munkaképességű személyek alkalmazásakor?
2. Változott-e a cégek foglalkoztatási hajlandósága a 2010-es évekhez viszonyítva?
3. Főként mely területeken látható javulás, fejlődés a 2010-es évekhez képest? Van-e
minden cégnek esélyegyenlőségi terve, átgondolt munkakör-tervezése, fizikai és
dokumentációs akadálymentesítése, kidolgozott mentoring rendszere a sikeres
alkalmazáshoz?
4. Vannak-e a cégeknek jó gyakorlatai, melyeket hasznosnak gondolnak, beváltak

számukra?
Tardos Katalin 2010. évi kutatásában alkalmazott integrált folyamatciklus modell alapján
pontosított hipotéziseim a következők:
1. 2019-ben az általam vizsgált cégek esetében az integrált folyamatciklus minden
területén jobb eredmények mutatkoznak a 2010-es eredményekhez képest.
2. 2019-ben az általam vizsgált cégek legalább a minta 50%-a esetében az
Esélyegyenlőségi terv kidolgozott. A szervezetek már legalább évente igyekeznek
újragondolni, aktualizálni az esélyegyenlőségi tervüket.
3. 2019-ben az általam vizsgált cégek esetében a munkakör-tervezés és átvilágítás a
cégek legalább 50%-nál már megtörtént.
4. 2019-ben az általam vizsgált cégek esetében feltételezem, hogy a fizikai
akadálymentesítés továbbra is vezető a dokumentációs akadálymentesítéshez képest.
Feltételezem, hogy a fizikai akadálymentesítést végző cégek aránya az általam
vizsgált mintában meghaladja az 50%-ot, míg a dokumentációs akadálymentesítés
eléri a 40%-os arányt.
5. 2019-ben az általam vizsgált cégek mindegyike rendelkezik jó gyakorlattal a
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása terén.

3.3.A kutatás módszere
Tardos Katalin 2013-ban publikált kutatása 2010-ben zajlott. A vállalati minta 321
munkáltató elektronikus válaszaiból jött létre. Az almintában 126 szervezet foglalkoztatott
megváltozott munkaképességű személyeket. Az ő adataik alapján jött létre az elemzés az
integrált folyamatciklus részterületei szerint. Mielőtt sorra tárgyalnánk eredményeit,
magának az integrált folyamatciklusnak célszerű a fogalmait, felépítését letisztázni.
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2. ábra: Az integrált folyamatciklus modellje (saját szerkesztés)
Tardos Katalin 2010-es kutatása (Tardos, 2013) p. 2 alapján

1. Esélyegyenlőségi terv és stratégia: Hasznos a szervezet számára, ha a tervben a
megváltozott munkaképességű személyeket külön célcsoportban jelölik meg konkrét
célkitűzéseket megfogalmazva. Ez tekinthető a befogadó szervezeti kultúra
kialakításának egy fontos eszközének is. Hosszabb távon segíti a feladatok
aktualizálását, időszakos megújítása pedig áttekinthetővé teszi a sikereket és a
további elérendő célokat. Érdemes egy esélyegyenlőségi referens vagy rehabilitációs
felelős kiválasztása is működtetéséhez.
2. Belső kommunikáció, befogadó kultúra kialakítása: A sikeres integráció
nélkülözhetetlen részének tekinthető. Alapja a felsővezetői elköteleződés is. Fontos

része a kollégák és munkatársak felkészítése. Megvalósítási módja lehet pl.:
különböző rendezvények szervezése is (pl.: Fogyatékossággal élők vállalati napja,
Rehabilitációs Klub).
3. Munkakör-tervezés, átvilágítás: A munkakörök áttekintését jelenti abból a
szempontból, hogy hol van lehetőség megváltozott munkaképességű személy
alkalmazására.
4. Akadálymentesítés: Két nagy területe a fizikai és a dokumentációs (pl.: nagyított
betűk, könnyített szöveg, Braille írás) akadálymentesítés. Ide tartozik még az
ergonómiai problémák étnézése, a munkakörnyezet átalakítása, az esetleges tolmács
és segítő személy alkalmazása vagy akár az otthoni akadálymentesítés támogatása is,
beleértve a közlekedést is a munkahely és lakóhely között.
5. HR intézkedések: Jelentheti az atipikus foglalkoztatási formák (pl.: részmunkaidő,
távmunka, rugalmas munkakör, osztott munkakör) áttekintését, fejlesztését és
szélesítését, valamint a juttatási formák átgondolását a csoportnak pl.: üdülési csekk,
biztosítás, táppénz-kiegészítés, munkaidő-kedvezmény, szabadság formájában.
6. Toborzás, kiválasztás: Fontos eszköze lehet a nem szokványos toborzási eszközök
felkutatása, pl.: civil szervezetek felkutatása, munkahelyi központokkal egyeztetés.
Cél lenne hosszú távon a munkáltatói és a munkavállalói igények közelítése.
7. Beillesztés, képzés: Gyakorlatok kidolgozása a megváltozott munkaképességű
személyek fogadására, képzések szervezése a vezetők és beosztottak számára
szemléletformálási célzattal, új belépőknek képzések alakítása a csapatmunka
megkönnyítése érdekében, speciális képzés a kollégáknak (pl.: jelnyelv, hatékony
kommunikáció, Braille írás) és képzések szervezése a megváltozott képességű
munkavállalóknak kulcskompetenciáik fejlesztésére fókuszálva. Ide tartozhat
gyakornoki program kidolgozása is a kezdők, más munkaköri múlttal rendelkezők
részére.
8. Mentoring: Hatékony eszköz lehet mind a beilleszkedéshez, mind a képzéshez.
9. Egészségmegőrzés: Kiemelkedően fontos az egészségmegőrzés támogatása, az
egészségügyi igények feltérképezése. Ide tartozhatnak a szűrővizsgálatok,
szabadidős és sport-tevékenységek szervezése, egészségügyi és pihenő helyiség
kialakítása.
10. Monitoring: Az esélyegyenlőségi terv megújítását és módosítását jelenti.
11. Külső kommunikáció, CSR: A társadalmi pályázatok és díjjal járó versenyeken
való részvételt jelenti, melyeken a cégek által felismert jó gyakorlatok

bemutathatóak, mások számára átadhatóak. Nyílt napok, gyárlátogatások szervezése,
az együttműködés ápolása civil szervezetekkel, munkaügyi központokkal és
rehabilitációs foglalkoztatókkal.
A rendszer átgondolt és úgy gondolom, nagy segítséget adhat a cégeknek a csoport
foglalkoztatásakor a teendők beazonosításában. A 2010-es kutatás eredményei az
alábbiakban olvashatók.
1. Esélyegyenlőségi terv és stratégia: A szervezetek 22%-ra volt jellemző 2010-ben.
A már megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztatók közül 42%
rendelkezett már vele.
2. Belső kommunikáció, befogadó kultúra kialakítása: 61,7% nem alakított ki még
befogadó szervezeti kultúrát. A már foglalkoztató szervezetnél ennek százaléka
48,3%. Ott a felsővezető elköteleződés aránya 64,7%. A szervezetek 1/3-a fektet
hangsúlyt a kollégák és munkatársak felkészítésére, míg a megváltozott
munkaképességűeket foglalkoztatók 52,6%-a nem képezte még a HR munkatársakat
és vezetőket, valamint 58,6%-nál nem történt meg a munkatársak és kollégák
felkészítése sem.
3. Munkakör-tervezés, átvilágítás: Munkakör átvilágítást a szervezetek 20-25%-a
végzett.
4. Akadálymentesítés: Fizikai akadálymentesítés 48%-ban fordult elő, míg
dokumentációs csak 18,9%-ban.
5. HR intézkedések: Részmunkaidőt a szervezetek 39,9%-a biztosít, míg a
megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatók 59,8%-a. Rugalmas munkaidőt a
szervezetek 28,3%-a, a részmunkának pedig csak a 40,2%-a. A távmunka és osztott
munkakör elterjedése minkét esetben alacsony, a távmunkáé kb. 15%, az osztott
munkaköré 4,4-8,3%.
6. Toborzás, kiválasztás: A teljes minta 1/4-e él a nem szokványos toborzási
módszerekkel, míg a részminta 1/3-a folyamodik ezen módszerekhez.
7. Beillesztés, képzés: A vizsgálat erre vonatkozóan nem tartalmaz pontos adatokat a
csoportra vonatkozóan.
8. Mentoring: A teljes minta 1/10-e alkalmazza a gyakorlatban, míg a megváltozott
munkaképességűeket foglalkoztatók 15,9%-a fordít a területre hangsúlyt.
9. Egészségmegőrzés: Az egész mintára 54,8%-ban jellemző, míg az alcsoportban
72% fordított erre erőforrásokat.

10. Monitoring: Az egész minta 1/10-e törődik az esélyegyenlőségi tervének
megújításával, míg az alcsoport 1/5-e figyel oda a terv monitorozására.
11. Külső kommunikáció, CSR: Az egész minta 1/10-e fordít erre hangsúlyt, míg a
megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatók 22%-a számol be ezzel
kapcsolatos tevékenységekről és 56%-uk ápol kapcsolatot civil szervezetekkel.
A megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató szervezetek jobb
teljesítményeket mutatnak szervezeti működésükben, viszont lehetne sokkal nagyobb
százalékarányú a feladatmegoldásuk. Különösen fejlődnie kell a szervezeteknek az
esélyegyenlőségi referens kinevezésében, a munkakör tervezésében és átvilágításban, az
eredmények külső kommunikációjában, a monitorozásban és a kommunikációs
akadálymentesítésben, a távmunka és osztott munkakör bevezetésében és a
mentoringban. (Tardos, 2013)

3.4.A kutatás folyamatának leírása
A 2019. évi szakdolgozati mikrokutatásom mérési módszere valószínűségi, többlépcsős
csoportos mintavétel volt. Több forráson keresztül indultam el a munkáltatók felkutatására,
így remélve biztosítani az adatforrások megfelelő számát. A mintavételt biztosító
szervezetek közül kiemeltem

különböző alapítványokat, egy munkaközvetítő cég

rehabilitációs csoportját, a Fogyatékosság-barát Munkahely Díj díjazottjait, a Rehabilitációs
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személyeknek és a csoport tagjainak létrehozott facebook csoportokat. Az összegyűjtött
adatok nem reprezentatívak, csak a magyarországi helyzetkép kis szeletét érintik és
ismertetik meg az olvasóval. A kérdőív kitöltésében segített a Salva Vita Alapítvány, a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., a Trenkwalder
rehabilitációs

üzletága,

a
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Ház

és
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Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztálya Rehabilitációs Akkreditációs és Ellenőrzési
Osztálya. Általuk sok munkáltatóhoz is eljutott a kutatás.
A kérdőív kb. 270 munkáltatóhoz, alapítványhoz, jutott el közvetlenül. A kitöltési
hajlandóság alacsony volt, főként a GDPR szabályozások adatvédelmére hivatkozva. Sokan
a kevés időre, túl sok plusz munkára hivatkoztak, amit akár a továbbküldés jelentette volna
számukra, mások viszont nem is válaszoltak a felhívásra. Kezdetben 32 kérdőív, majd a
nagyobb csoportokban újra kiküldés után 52 értékelhető kérdőív érkezett vissza. Ehhez
szükség volt a nyílt-munkaerőpiaci kritérium kiszélesítésére munkaerőpiaci jelenlét
módosítással.
A kutatáshoz tervezett

félig strukturált szakértői interjú felvétele ugyancsak

nehézkesnek bizonyult. A tervezett két alapítvány nem vállalta a nyilatkozást, szabadságokra
vagy épp időhiányra hivatkozva. Olyan egyetemi oktatót sem sikerült találnom a
gyógypedagógus képzésben, aki szívesen nyilatkozna a témában. Végül egy interjú készült
a székesfehérvári Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE) egy
munkatársával. Az egyesület részt vesz a megváltozott munkaképességű személyek
munkaerőpiaci elhelyezésének segítésében, mely munkát elhivatottan, lelkesen végzik.
A szakértői interjú a „Prognózis 2017” című - a megváltozott munkaképességű
személyek foglalkoztatásáról szóló munkaerő-piaci előrejelzés (Bátori, 2017) ––
eredményeire támaszkodott. Célja volt egy szakértő véleménye alapján informálódni a
magyarországi helyzet megítéléséről, és a változások összevetése a 2017-es prognózishoz
viszonyítva. Az interjú 2019. május 19-én, az Egyesület székesfehérvári irodájában valósult

meg. Az interjúalanyom nő, 44 éves, rehabilitációs mentor és tanácsadó (továbbiakban
LÁRKE munkatárs). A félig strukturált interjú szövegét tartalomelemzés módszerével
dolgoztam fel.
A hipotézisek igazolása

az 52 db visszaérkezett kérdőív, valamint interjúalanyom

válaszainak elemzése alapján történt. A kérdőív Tardos Katalin korábbi kérdőíve alapján, az
ő beleegyezésével készült el, törekedve az eredmények összevethetőségére. A kérdőív 37
zárt és 3 nyílt kérdést tartalmazott, végighaladva azokon a kategóriákon, melyek a 2013-as
publikációban is szerepeltek az integrált folyamatciklus modelljének segítségével. A
kérdések típusai vegyesek voltak. Megtalálható volt benne az egyszeres vagy többszörös
választási lehetőség, a szabadszavas válaszlehetőség és a Likert-skála is. Néhány kérdéssel
igyekeztem még több információt is nyerni a jelenlegi helyzetképről. A mintavétel időszaka
2019. március 19-től május 14-ig tartott.
A kérdőív terjesztésében és adatok kiértékelésében a Google Drive űrlap szolgáltatását
vettem igénybe. Felhasználtam annak diagramjait, összesített táblázatait, valamint Wordben
készíthető diagramokat, táblázatokat is készítettem hozzájuk.
A kérdőív kitöltőit és az interjúalanyt biztosítottam anonimitásuk megőrzéséről.
A minta nagyságából eredően az eredmények nem reprezentatívak, de egyfajta képet
adnak a helyzetről, segíthetik a változások esetleges elmozdulásának felismerését és további
kutatásokat jelölhetnek ki. Úgy gondolom, hogy a téma fontosságára való tekintettel szükség
lenne egy országos kutatás megvalósítása, hogy reprezentatívan láthassuk a csoport
munkaerőpiaci helyzetképét és ki lehessen jelölni a fejlődési iránymutatókat, segítve az
európai és hazai célok megvalósulását.

3.5.A 2019. évi kutatás eredményei
3.5.1.Az alapadatok kiértékelése
A 2019-es mikrokutatásban a kitöltők legnagyobb százaléka (36,5%) KözépMagyarországon található, 28,8%-uk Észak-Alföldön, 13,5%-uk a Dél-Alföldön, 9,6%-uk
pedig a Közép-Dunántúlon. Ezen kívül Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország és NyugatDunántúl is képviselteti magát. Végeredményben elmondható, hogy megvalósult a
magyarországi lefedettség régiónként, de a képviseltetés néhol nagyon alacsony számú.
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3. ábra: A munkáltatók területi elhelyezkedése
Főként kis -, közép- és mikrovállalatok láthatóak a mintában, de az 1000 főt meghaladó
cégek jelenléte is jelentős. Leginkább a 250 fő alatti cégek voltak motiválva a kutatásban
való részvételre. A csoport foglalkoztatására interjúalanyom szerint többnyire a nagyobb
cégek inspiráltak, de vannak kisebb vállalkozások is természetesen. Sok kisvállalkozás nem
is tudja, milyen kedvezmények járnak az érintett személyek foglalkoztatása után. Kevés az
információjuk a csoportról. (LÁRKE munkatárs, 36:15)
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4. ábra: Az alkalmazottak száma
A kitöltők 46%-a tulajdonformája alapján 100%-ban magyar tulajdonú vállalat, 22%
magyar civilszervezet, 12% külföldi tulajdonú vállalat, 6-6% pedig állami/önkormányzati
tulajdonban lévő magyar vállalat vagy többségében külföldi tulajdonú vállalat. Leginkább
magyar tulajdonú cégek így a résztvevők, de néhány külföldi résztvevő is megfigyelhető.
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5. ábra: Foglalkoztatási forma

A munkáltatók több mint fele akkreditált foglalkoztató, ez után a nyílt munkaerőpiaci
foglalkoztatás a leggyakoribb. A fejlesztő és közfoglalkoztatás is jelen van a mintában. Az
interjú szerint az Európai Unióban első sorban a nyílt-munkaerőpiaci foglalkoztatást
részesítik előnyben és ezt tekintik eredménynek, ezért ott sokkal jobban támogatják a nyíltmunkaerőpiacon való elhelyezkedést. De nem feltétlen kell a csoport minden tagját ott
elhelyezni, hiszen sok esetben ez nem indokolt, illetve egyik félnek sem a legjobb megoldás.

Van, akinek a védett munka az optimális, ott tud jól teljesíteni. Ezt a megközelítést
Magyarországnak differenciáltan kellene ezért alkalmaznia. Az állam egyre jobban
támogatja a csoportot, pl.: bértámogatásokkal, jogszabályokkal, követelményekkel,
mentorral. (LÁRKE munkatárs, 29:29)
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6. ábra: A vállalat tulajdonformája
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7. ábra: Alkalmazott megváltozott munkaképességű személyek százaléka
A mintában jelenlévő cégek többsége munkaerő állományának 50%-ban vagy a fölött
foglalkoztat megváltozott munkaképességű személyeket. Ezt követően az 5% alatti
foglalkoztatásuk a leggyakoribb. Az 52 munkaadó közül a mintában 16 (vagyis a minta 30%a) foglalkoztatja 10% alatt a megváltozott munkaképességű személyek csoportját. Ők
képviselik az integrált foglalkoztatást. A minta 70%-a pedig szegregált foglalkoztatónak
számít, vagyis 10% fölötti arányban van jelen a csoport a munkaerő állományában.
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8. ábra: A csoport foglalkoztatása az elmúlt öt évben
A munkáltatók 73%-a több mint öt éve foglalkoztat megváltozott munkaképességű
személyt, 11,5%-11,5% pedig 4-5 éve vagy 2-3 éve. Egy éve csak 3,8% alkalmaz. Az elmúlt
öt évben a csoport foglalkoztatása 52%-nál emelkedett, 35%-nál pedig létszámuk stagnált.
Csökkenés 13%-ban figyelhető meg. A jövő bíztató, hiszen 84% tervezi minél szélesebb
körű foglalkoztatásukat és csak 16%-uk nem tervezi további személyek felvételükét. A
csoport felvételét nem tervezők 70%-a, vagyis több, mint a fele olyan munkáltató, akinél az
elmúlt öt évben is stagnált a foglalkoztatásuk. A minta 20%-a az elmúlt öt évben emelte
számukat, viszont a jövőben nem tervezi azt.
Jövőbeli létszámbővítés terve
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9. ábra: Jövőbeli létszámbővítés terve
Interjúalanyom mondatait támasztják alá a fenti ábra adatai, mi szerint az utóbbi
évtizedekben jelentősen javult a megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedési
esélye. Tulajdonképp megduplázódhatott a személyek jelenléte a munkaerőpiacon az
esélyek növekedésével, bár a versenyszférában szemléletformálásra van még továbbra is
szükség. A jelen időszak munkaerő hiánya is felhívja a figyelmet a célcsoport felé történő
nyitás fontosságára, valamint az atipikus foglalkoztatási formák előnyeire. (LÁRKE
munkatárs, 22:30)

A munkáltatók 25% fizet, 75%-a nem fizet rehabilitációs hozzájárulást. A fizetés
elkerüléséhez az 5%-os kötelező foglalkoztatási szint megléte, túllépése szükséges.
Az interjú szerint a finanszírozási és jogi szabályozásrendszer változásai is hatottak az
eredményekre, hiszen a rehabilitációs keret kiterjesztésével megnőtt azok köre, akikre
kiterjeszthetők a szociális hozzájárulási adókedvezmények. (LÁRKE munkatárs, 23:17)
Főként a középvállalatok és az annál nagyobb cégek fizetnek rehabilitációs hozzájárulást,
hiszen nehezebben tudnak megfelelni az előírásoknak. A szervezeti állomány növekedésével
tehát nehezen felelnek meg a kötelező foglalkoztatási szintnek a munkáltatók. (Bátori, 2017)
Interjúalanyom szerint változó, hogy a cégek a rehabilitációs hozzájárulás elkerülése vagy
leginkább a társadalmi felelősségvállalás felmutatása miatt alkalmazzák az érintett
személyeket. (LÁRKE munkatárs, 37:40)
A fogyatékossági típusok közül leggyakrabban a mozgássérülés jelenik meg a mintában,
majd a látássérülés, értelmi fogyatékosság és hallássérülés. A beszédfogyatékosság és
autizmus nem jellemző még. A diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia is képviselteti magát, bár
hivatalosan utóbbi diagnózisok nem számítanak bele a megváltozott munkaképesség jogi
fogalmába. Az egészségkárosodási típuson belül a hát-és derékfájás, a cukorbetegség és az
ízületi gyulladás vezeti a sort, de jelentős a mentális megbetegedés, epilepszia, szklerózis
multiplex, asztma és agyi eredetű mozgászavar is. A kérdés, hogy vajon mennyire verseng
egymással a fogyatékossággal élők és egészségkárosodással élő személyek csoportja?
Mennyire van hátrányban az előbbi csoport?
Fogyatékossággal élő személyek

Diszlexia,
diszgráfia,
diszkalkulia
5%

Autizmus
Beszédfogyaté
9%
kosság
7%

Mozgássérülés
29%

Értelmi
fogyatékosság
17%

Látássérülés
17%

Hallássérülés
16%
Mozgássérülés
Látássérülés
Hallássérülés
Értelmi fogyatékosság
Beszédfogyatékosság
Autizmus

10. ábra: Fogyatékossággal élő személyek
A mikrokutatás szerint a választ adó szervezetek 72,5% fizikai munkakörben, 68,6%
szellemi munkakörben, 23,5% vezetői munkakörben alkalmazza az érintett személyeket.

Látható, hogy a fizikai munkakörök a jellemzőbbek, de örömteli, hogy a szellemi munkakör
aránya is jelentős.
Az interjú szerint előfordulhat alacsonyabb szintű foglalkoztatási szint (pl.: ha ingadozó
az egészségügyi állapot), de ilyenkor szükség van megalkuvásra is. Van, hogy alacsonyabb
munkakörben kell munkát vállalni kezdetben, de ez nem kell, hogy problémát jelentsen,
lehet ugródeszka is a későbbiekben. Leginkább az idősebb korosztály kerülhet manapság
ebbe a helyzetbe. (LÁRKE munkatárs, 40:20) Az alacsonyabb munkakörök tehát jellemzőek
lehetnek a csoportban (Bátori, 2017), de ez nem minden esetben negatívum. Lehet csak
átmeneti jellegű és végül a személy elhelyezkedhet majd képességeinek és képzettségének
megfelelően is.
Egészségkárosodási típusok
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Hát- és
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11. ábra: Egészségkárosodási típusok

3.5.2.Kutatási eredmények a Tardos féle integrált folyamatciklus szempontjai szerint
(A 2010. évi és a 2019. évi mérési adatok összehasonlítása)
3.5.2.1. Az esélyegyenlőségi terv, munkakör tervezés és átvilágítás, befogadó kultúra,
akadálymentesítés, HR intézkedések eredményei 2019-ben

Rendelkeznek-e esélyegyenlőségi tervvel?
Meg szokták újítani az esélyegyenlőségi tervüket?
Az esélyegyenlőségi tervben külön célcsoportként jelölik meg
a megváltozott munkaképességű személyeket?
Van kiválasztott esélyegyenlőségi referensük/rehabilitációs
felelősük, aki a tervért felelős?
Tettek e lépéseket a belső kommunikáció, befogadó kultúra
kialakítására? Fel lettek e készítve a kollégák a megváltozott
munkaképességű személy fogadására?
Elköteleződött a felső vezetőség a megváltozott
munkaképességű személyek foglalkoztatására?
Átvilágították a munkaköreiket, hogy azok minél nagyobb
számban elvégezhetők legyen megváltozott munkaképességű
személyeknek is?
Hajtottak e végre akadálymentesítést?
Fizikai:
Dokumentációs:
Alkalmaznak-e atipikus foglalkoztatási formákat a
megváltozott munkaképességű személyeknél?
Teljes munkaidő:
Részmunkaidő:
Távmunka:
Rugalmas munkakör:
Osztott munkakör:
Ha van esélyegyenlőségi tervük, hány havonta újítják meg?
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Átgondolták a motiváló juttatási formák kialakítását a
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12. ábra: A 2010-es és 2019-es eredmények összehasonlítása I. (saját szerkesztés)
Az adatokat Tardos Katalin 2010-es
eredményeivel vetettem össze (Tardos, 2013)

Általánosságban megállapítható, hogy a 2019. évi vizsgálat eredményei mindegyik
területen javulást mutatnak. Természetesen a két vizsgálat mintája nem arányos, mert a
2019-es vizsgálatban a munkaadók kis százaléka vett részt.

Esélyegyenlőségi terv és monitoring
A táblázatból kiemelendő, hogy a 2019-ben válaszolók 61%-a rendelkezik
esélyegyenlőségi tervvel, de ez az arány megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató
munkáltató esetén jó lenne, ha még magasabb lenne, hiszen megalapozza a konkrét
célkitűzéseket, megújítása pedig az addigi eredmények átgondolását, új lehetőségek
kijelölését eredményezi. Az esélyegyenlőségi terv vizsgálata kapcsán érdekes, hogy
magasabb százalékban van felelős személy kijelölve, de a terv nem mindenhol valósult meg.
Átlagosan a 12 hónapos megújítás az irányadó, ami reális lehet a rövidtávú és hosszútávú
célok összehangolásában. Interjúalanyom szerint sokan igyekeznek megfelelni a jogszabályi
elvárásoknak, viszont valós támogatás, pl.: mentor alkalmazása, nem mindenhol van jelen
akkreditációs foglalkoztatás esetén sem, pedig szükség lenne bevonásukra. (LÁRKE
munkatárs, 32:31)
Munkakör tervezés, átvilágítás
86%-os a munkakörök átvilágítása, amely a 2010-es adatokat tekintve hatalmas
előrelépés. A munkaadók nagyobb átgondoltságát és tudatos tervezést mutatnak a
munkakörök

megváltozott

munkaképességű

személyek

általi

betöltésében.

Az

interjúalanyom véleménye alapján a munkakörök betöltése ma már leginkább
kompetenciafüggő. (LÁRKE munkatárs, 40:20) Tehát a személy képességeit, kompetenciáit
nézik és nem feltétlen a végzettség papír alapú megléte az elvárás. Természetesen ezt reális
keretek között értve.
Befogadó kultúra
A kitöltők 96%-át jellemzi a felsővezetői elköteleződés, ami a befogadó kultúra
kialakításához fontos. Ez lehet az alapja

az elkötelezett belső szervezeti kultúra

létrehozásának, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a munkavállalók ne azt érezzék, hogy
csak átmenetileg vesznek részt egy cég életében. A válaszadók 84%-a tett lépéseket a kultúra
alakítására, a kollégák felkészítésére. Ez a két szempont valóban az erős elköteleződés
alapjául szolgálhat.
Akadálymentesítés
2019-ben a fizikai akadálymentesítés (86%) továbbra is vezet a dokumentációs
szemponthoz képest (39%). Leginkább a mozgássérült, látássérült, de a korábbi vizsgálathoz
viszonyítva már a hallássérült személyek környezeti segítése is kiemelendő. Konkrét

szempontokat, szükségleteikből adódó eredményeket is kiemeltek a válaszadók. Például
megjelent az indukciós hurok felszereltetése, a teljes körű infokommunikációs
akadálymentesítés megvalósítása, a jelnyelvi tolmács bevonása a csoport minél hatékonyabb
foglalkoztatásáért. Volt, aki részleges akadálymentesítésről teljeskörű akadálymentesítésre
történő áttérésről számolt be, vagyis pótolta az addigi hiányosságait a területen.
Az interjú szerint is nélkülözhetetlen egy olyan személy jelenléte a munkahelyen, aki
képviseli a csoport és a munkáltató érdekeit és megpróbálja azokat közelíteni egymáshoz
(LÁRKE munkatárs, 38:15). Fontos továbbá, hogy a cégek bevonjanak egy szakértőt az
akadálymentesítés megvalósításakor, vegyék fel a kapcsolatot olyan egyesületekkel,
alapítvánnyal, akik segítenek ennek a megvalósításában (LÁRKE munkatárs, 51:50).
A 2019-es kutatásban nem tudni, a cégek igénybe vettek-e ehhez hasonló segítséget, vagy
szubjektív megítélésükre, esetleg munkavállalójuk kéréseire hagyatkoztak csak az
akadálymentesítés tervezése során.
HR intézkedések
A HR intézkedéseken belül 53% számol be a kutatási mintában teljes munkaidő
alkalmazásáról a csoportnál. Igény esetén kérdés lehetne, hogy rugalmasan a részmunkaidőt
is meg tudnák-e oldani vagy akár más atipikus foglalkoztatási forma bevonását a csoport
számára. 2019-ben a mikrokutatás szerint az atipikus foglalkoztatási formák közül a
részmunkaidő a legjellemzőbb, de 2010-hez képest a távmunka is elterjedtebb, bár még nem
éri el az 50%-os arányt. Az atipikus foglalkoztatási típuson belül új lehetőségként megjelent
a bedolgozói és a határozott időtartamú jogviszony és a munkaidő keret megnevezés. A
motiváló juttatási formákat a munkáltatók több mint fele kialakította már a csoport tagjainak
megnyeréséért.
A részmunkaidőben való foglalkoztatás kapcsán az interjúalanyom kiemelte, hogy a
munkáltatók egyre inkább felismerik, hogy a megváltozott munkaképességű személyek akár
100%-os munkát tudnak végezni. Sőt nem csak számukra lehet előny ez a munkaforma,
hanem pl.: a GYES-ről visszatérő kismamák számára is (LÁRKE munkatárs, 25:20).

3.5.2.2. A toborzás, beillesztés, képzés, mentoring, egészségmegőrzés, monitoring,
külső kommunikáció, CSR eredményei 2019-ben
2010
2019
Használnak nem szokványos toborzási formákat a megváltozott 33%
51,9%
munkaképességű munkaerő felkutatására?
Szerveztek már képzéseket a megváltozott munkaképességű
57%
személyek kapcsán szemléletformálási célzattal?
Szerveztek már képzést a megváltozott munkaképességű
46%
személynek kulcskompetenciáinak fejlesztése érdekében?
Van gyakornoki programjuk, amiben megváltozott
19%
munkaképességű személy is részt vehet?
Van lehetőség Önöknél mentorálásra a munkafolyamat
15,9%
88%
betanulásának segítéséért?
Tettek lépéseket az egészségmegőrzés területén?
72%
96%
Hangsúlyt fordítanak a külső kommunikációra a megváltozott
22%
82%
munkaképességű személyek foglalkoztatása kapcsán?
Részt vettek már társadalmi pályázatokon, díjjal járó
38%
versenyeken (pl.: Fogyatékosság-barát munkahely)?
Részesültek e már konkrétan a Fogyatékosság-barát Munkahely
28,8%
díjban?
13. ábra: A 2010-es és 2019-es eredmények összehasonlítása II. (saját szerkesztés)
Az Adatokat Tardos Katalin 2010-es adataival vetettem össze
(Tardos, 2013)

Toborzás
A toborzási formákról 2019-ben kevés információ került felszínre. Főként egy belső
ajánlási rendszer tűnik ki a válaszokból. 51,9% használ nem szokványos módszereket, ami
a többi százalékos értékhez képest alacsonynak tekinthető. Lehetséges, hogy kevés
lehetőséget ismernek itt még a munkáltatók.
Interjúalanyom szerint is több állásközvetítő foglalkozik megváltozott munkaképességű
személyek munkaerőpiaci elhelyezésével, de nem feltétlen látják a személy rehabilitációs
oldalát, így szükség van egy egyesület, alapítvány belépésére is a folyamatban. (LÁRKE
munkatárs, 53:58). Több cég számára a mai munkaerőpiaci helyzetben nehezített a
megváltozott munkaképességű személyek felkutatása. Ennek oka lehet véleményem szerint,
hogy sokszor túl alacsony beosztású munkákat szánnának számukra, nem ismerve a jobb
képességek lehetőségét a csoporton belül és nem gondolják át a munkakörök elemzését
részletesen. Az alacsonyabb végzettségűek keresésével még inkább szűkül a keresett
munkaerő és az ő megtalálásuk valóban nehéz a mai világban, hiszen nagyobb eséllyel
választják a passzív megsegítési lehetőségeket.

Beillesztés, képzés, mentoring
A belső képzések, kompetenciafejlesztések körülbelül 50%-os arányt mutatnak a
kérdőíves 2019-es mintában. Ehhez képest a gyakornoki program alacsony százalékban van
jelen, kevés helyen alkalmazzák. Viszont a mentorálásra 88%-os a lehetőség a
munkáltatóknál 2019-ben, ami jelentős változás a korábbi eredményekhez képest. A
szakirodalom szerint is a csoport tagjai előnyben részesítik a személyre szabott
segítségnyújtást (Fedor, 2006), ezért pozitív véleményem szerint ez a változási tendencia.
Egészségmegőrzés
2019-ben az egészségmegőrzés szerepe az előző kutatáshoz viszonyítva továbbra is
vezető, 96%-os. Egészségmegőrzés alatt Tardos Katalin értelmezésében a szűrővizsgálatok,
szabadidős és sport-tevékenységek, egészségügyi és pihenő helyiségek kialakítása értendő
az adott munkáltatónál a megváltozott munkaképességű személyek sikeres alkalmazásáért.
A válaszadók 2019-ben kiemelték a gyógytorna/masszázs, pszichológiai tanácsadás,
egészségügyi és pihenő helyiségek szerepét. Ennek oka lehet, hogy egy cégnek a csoporttal
kapcsolatban vélhetően elsőként az egészség támogatásának fontossága juthat eszébe.
Másfelől pedig az egészség nélkülözhetetlen a tartós teljesítmény és lelki jólét
szempontjából. Pozitívnak tartom a pszichológiai megsegítés említését a jó gyakorlatoknál,
ami így nem csak a testi egészséget hangsúlyozza a területen.
Az interjú is megerősíti az egészségmegőrzés kiemelt fontosságát, hiszen a csoport
tagjainál kell a rugalmasság, az egészségi állapotra való odafigyelés, mert gyakrabban lehet
hatással munkavégzésükre annak változása. (LÁRKE munkatárs,34:46)

Monitoring
A monitoring kapcsán 2019-ben a megkérdezettek 50% jelölte csak be az
esélyegyenlőségi tervük megújítását, mely már több a korábbi 40%-hoz viszonyítva, de itt
még mindig érzékelhető a változás további igénye, szükségessége. Átlagosan a 12 hónapos
megújítás az irányadó, ami reális lehet a rövidtávú és hosszútávú célok összehangolásában.

Külső kommunikáció, CSR
A külső kommunikációra mára 82% fordít hangsúlyt, mely ugyancsak erős változás a
korábbi 22%-hoz viszonyítva, viszont konkrét pályázatokon, versenyeken már csak 38% vett
részt. Az employer branding, énmárka a mai versenyszférában már egyre erőteljesebb,
elvárják a munkahelyek környezeti, társadalmi felelősségvállalását. Ennek a szempontnak a
felértékelődése is vezetett a területen lezajló tendenciákhoz véleményem szerint.

3.5.2.3. Elégedettség a csoport munkavégzésével
Elégedettség a munkavégzéssel
1 értékelés
0%

2 értékelés
2%

3 értékelés
38%
4 értékelés
60%

1 értékelés

2 értékelés

3 értékelés

4 értékelés

14. ábra: Elégedettség a munkavégzéssel
A mintában a csoporttal szemben a teljes elégedettség (4) 60%-os, a részleges
elégedettség pedig 38%-os, ami nagyon jó eredménynek tekinthető. Kettes értékelést a
mintából csak egy munkáltató adott, elégedetlen értékelés pedig senkitől nem érkezett.
Interjúalanyom szavait idézném: „Én hiszek abban, hogy egy megváltozott
munkaképességű személy is képes ugyanolyan munkát végezni, mint bármely egészséges
társunk. Megtámogatással, megfelelő munkakörülményekkel, differenciált hozzáállással
képes 100%-os munkát végezni” (LÁRKE munkatárs, 10:20) Több nehezítő tényező is
befolyásolhatja az eredményességet, mind a munkáltató, mind pedig a személy oldalát
tekintve, de legfőképp kiemelendő a személy kompetencia érzetének kialakítása, hogy
elhiggye magáról, képes megfelelni a munkaerőpiaci elvárásoknak. „Sokan nincsenek
tisztában a saját képességeikkel.” A környezet visszacsatolása is sokat számít ebben. Pozitív
énkép kialakítása így az elsődleges szempont. (LÁRKE munkatárs, 10:39, 26:15) Sajátos
mentális attitűdjük korábban megélt esetleges negatív tapasztalataikból, teljesítményük alul
értékeléséből származhat. (Balázs-Földi&Dajnoki, 2016) A sikeres alkalmazáshoz pedig
szükség van az esélyegyenlőségi tervre, akadálymentesítésre, felkészült szakértő gárdára, a
munkafolyamatok lebontására. (LÁRKE munkatárs, 57:25)
Végül a szakirodalom alapján is a munkaadóknak alkalmazásukból több előny
származhat: nem kell évenként rehabilitációs hozzájárulást fizetniük, a kisebb létszámú
vállalkozások

adókedvezményben

részesülhetnek,

bér-

és

járuléktámogatások

igénybevételére jogosít jelenlétük adott programok keretében, az EU-s pályázatokon
kedvezőbb elbírálás alá eshetnek. Megbízható, elkötelezett munkaerőt jelentenek,

gazdagodik a szervezeti kultúra általuk. Nő a cég pozitív megítélése és külső
kommunikációjának sikeressége, hatékonyabbá válik a működés az átgondoltabb
munkaszervezésnek köszönhetően és az alternatív foglalkoztatási formák flexibilisebb, és
vonzóbb munkahelyet alakíthatnak ki. Alkalmazásuk hátránya lehet a nagyobb személyre
szabott odafigyelés igénye a munkába helyezésnél főként, a jogszabályi háttér megismerése
új kihívásként. A munkaszervezés időigényességének lehetősége (pl.: részmunkaidős
alkalmazásnál). A pályázati támogatások többlet kötelezettsége és részletesebb
nyomonkövetése, az akadálymentesítés és speciális eszközök alkalmazása többletfeladat és
a személyeknek mobilitási nehézségeik lehetnek. (Csapó, 2011) Úgy gondolom azonban,
ezek a hátrányok csak kezdeti nehézséget jelentenek és a későbbi előnyök viszont
kiemelkedőbbek, valamint teljesen személyfüggő a segítségnyújtás mértéke és mikéntje.

3.5.3. Eredmények a „Jó gyakorlatok” vonatkozásában a 2010. évi és a 2019.
kérdőíves vizsgálat alapján
A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása vonatkozásában jó gyakorlatnak
tekintem, ha a gyakorlat a foglalkoztató vagy a foglalkoztatott vagy mindkettő szemszögéből
a munkaerőpiaci beválást segíti.
Az alábbi jó gyakorlatokat részben Tardos Katalin tanulmánya (Tardos, 2013), másrészt
saját kérdőíves vizsgálatom eredményei alapján állítottam össze. Maguk a munkáltatók
döntötték el, mi számított saját működésükben jó gyakorlatnak a megváltozott
munkaképességű személyek foglalkoztatása során.
A szempontok között az integrált folyamatciklus lépési szerepeltek, azokon belül kellett
jó gyakorlatokat kiemelniük a válaszadóknak a működésükben. 20 válaszadó nem számolt
be egy jó gyakorlatról sem, csak területet jelölt meg az integrált folyamatcikluson belül, két
válaszadó pedig területet sem jelölt meg, pedig teljesen elégedettek a csoport
foglalkoztatásával értékelésük alapján. Érdemes lenne további kutatásban megvizsgálni
ennek okát. Tehát nem számolt be minden munkáltató jó gyakorlatról.
A jó gyakorlatok tapasztalatai alapján egy munkáltató szavait idézném: „Eredmény:
biztonságban érzik magukat munkavállalóink, pozitívan értékelik, hogy figyelembe vesszük
adottságaikat, és az ezzel járó hátrányok csökkentését, megszüntetését segítjük elő. Ezáltal
hosszútávon

tudunk

együtt

dolgozni.”

(19.

válaszadó,

észak-alföldi

akkreditált

foglalkoztató)
A jó gyakorlatok feltárása a munkáltatók szubjektív véleményén alapul. Természetesen
szükség van a reális mérlegelésre a megvalósítási terv esetén, hiszen nem mindenki számára
hasznos és előnyös minden egyes gyakorlat. De úgy gondolom, akik beszámoltak az őket
segítő módszerekről, már törekedtek arra, hogy segítsenek a csoport számára.

3.5.3.1. A kutatott jó gyakorlatok az integrált folyamatciklus területei szerint
Táblázat segítségével tartom hatékonynak az eredmények áttekinthetőségét, összegzését.
Dőlt betűvel jeleztem a Tardos Katalin tanulmányában olvasott jó gyakorlatokat. A jó
gyakorlatok

száma

bővült,

ami

mindenképp

pozitív

változás

a

megváltozott

munkaképességű személyek foglalkoztatásában. A továbbiakban a 2019-es eredményeket
foglalom össze.
Az esélyegyenlőségi terv területén a munkáltatók kiemelték az esélyegyenlőségi referens
avagy rehabilitációs felelős kijelölését, a konkrét célkitűzések megfogalmazását
megújításkor.
A munkakör tervezés, átvilágítás kapcsán egy munkaköri háló elemzése és létrehozása
tűnt segítőnek a kockázatelemzés szempontjaival, valamint az atipikus foglalkoztatási
formák (pl.: távmunka) lehetőségeinek felmérése egy-egy munkakör esetében.
A belső kommunikáció, befogadó kultúra gyakorlatai között az érzékenyítő
programok, tanfolyamokon (pl.: fogyatékossági területhez kapcsolódóan) részt vett kollégák
képzése, tervezése tűnik ki.
Az akadálymentesítés területén a munkakörök részletes felmérése, akadálymentes
weblapszerkesztés, ergonómiai elemzés, támogató szolgálat az utazás segítéséért, könnyített
nyelvezetű szövegek kialakítása lett kiemelve, melyek nagyon fontos szempontok. Speciális
segédeszközökként megjelentek a jelzőfények, az indukciós hurok, rámpák, speciális
mellékhelyiségek, speciális nagyítók és nagyítóprogramok, Braille-dokumentumok,
vezetősávok.
A HR intézkedések közül az igényeknek megfelelő juttatási rendszer kidolgozása, a
rugalmas munkaidő és az atipikus foglalkoztatási formák tűnnek elsődleges szempontnak a
munkáltatók szemszögéből.
A toborzás, kiválasztás gyakorlatai között szerepel egy belső ajánlási rendszer és
speciális jelentkezési lap kidolgozása, ami segíti az interjúztatót találkozáskor. Ennek
felépítése nagyon érdekes lehet, főként, ha differenciálják a pl.: fogyatékossággal élő
személyek minél részletesebb megismeréséhez. Előképzettséget is feltételez egy ilyen
dokumentum kialakítása.
A beillesztés, képzés kapcsán megjelentek az életvezetéssel kapcsolatos tréningek, az
informatikai képzések és belső képzések szervezése a személyek nyílt-munkaerőpiaci
kijutásának segítéséért.

A mentoringnál a személyi segítők kijelölése és a hitelesség megtartásáért a sorstársak
mentorálása, támogatása lett kiemelve a munkahelyeknél.
Az

egészségmegőrzés

szempontjánál

a

gyógytorna,

gyógymasszázs,

Bemer

mágnesterápia és pszichológiai tanácsadás megszervezését vállalták egyes munkáltatók.
A külső kommunikáció, CSR területén pedig a megváltozott munkaképességű
személyek teljesítményének külső kommunikációja, az általuk végezhető munkakörök
hirdetése, a Segítő Vásárlás termékeinek bevonása, egyetemeken és konferenciákon a
Fogyatékosság-barát Díj népszerűsítése, „jószolgálati nagykövet” kijelölése és nyílt napok
szervezése segített a munkáltatóknak 2019-ben.

Esélyegyenlőségi terv és stratégia:
•
Konkrét célkitűzések
meghatározása megújításkor
•
Esélyegyenlőségi referens,
rehabilitációs felelős kijelölése

Belső kommunikáció, befogadó kultúra
kialakítása:
•
Érzékenyítő program tartása a
hatékony beilleszkedéshez
•
Jelnyelvi végzettséggel rendelkező
kollégák
•
Láthatatlan vacsora programon
való részvétel
•
A csoportokra jellemző
alapismeretek nyújtása előadásokon
keresztül, pl.: workshopok
•
Kapcsolattartás szövetségekkel,
egyesületekkel
•
„Fogyatékossággal élők vállalati
napja”
•
Rehabilitációs Klub
•
„Próbáltad már csendben?”:
ebédelés füldugóval, jelbeszéddel történő
kommunikációval

Munkakör tervezés, átvilágítás:
•
Munkakörök elemzése, munkaköri
háló létrehozása kockázatelemzéssel,
feltárva, hogy milyen kockázati
tényezőkkel jár egy munkaterület
•
Munkakörök kialakítása a csoport
számára (pl.: adminisztratív munkakör)
•
Adminisztrációs folyamatok
atipikus foglalkoztatási formára tervezése,
pl.: távmunka
Akadálymentesítés:
•
Célzott akadálymentesítés a
munkakörök szempontjából
•
Villogó jelzőfények felszerelése az
eszkörökre (pl.: fizikai munkaköröknél)
hallássérült személyek részére
•
Rámpák, speciális
mellékhelyiségek
•
Utazás segítése támogató szolgálat
bevonásával
•
Kézi speciális nagyító,
számítógépes nagyító programok
•
Jelnyelvi végzettséggel rendelkező
kollégák képzése
•
Vezetősávok kialakítása
•
Weblapszerkesztés
akadálymentesen (pl.: látássérülteknek
szánt verzió elérése). Ezt a feladatot
látássérült személyek is vállalhatják a
cégnél.
•
Braille-írású dokumentumok
•
Könnyített nyelvezetű szövegek
•
Ergonómiai problémák felmérése
•
Indukciós hurok felszereltetése

HR intézkedések:
•
Juttatási rendszer kialakítása a
csoport igényeit felmérve
•
Tranzit foglalkoztatás biztosítása:
lépésről-lépésre kivezetés a védett
munkahelyből a nyílt-munkaerőpiacra
•
Rugalmas munkaidő
•
Atipikus foglalkoztatási
lehetőségek

Beillesztés, képzés:
•
Életmóddal, életvezetéssel
kapcsolatos tréningek szervezése
•
Informatikai képzések
•
Belső képzések biztosítása a nyíltmunkaerőpiaci kijutás támogatásáért
•
Üzemi szociális munkás munkakör
Egészségmegőrzés:
•
Üdülési csekk
•
Gyógytorna
•
Gyógymasszőr
•
Bemer mágnesterápia
•
Pszichológiai tanácsadás
biztosítása
•
Egészségügyi és pihenő helyiségek
kialakítása

Toborzás, kiválasztás:
•
Belső ajánló rendszer kialakítása: a
csoport munkavállalói ajánlják be az új
kollégákat
•
Egy speciális, minden
fogyatékossági csoportra alkalmazható
jelentkezési lap kialakítása, mely sikeresen
orientálja az interjúztatót
•
Speciális civilszervezetek és
munkaügyi központok bevonása
•
Alapítványi kapcsolatrendszer a
hatékony befogadásért és
munkaközvetítésért
•
Rendszeres toborzási alkalmak
szervezése védett munkahelyeknél, segítve
a nyílt-munkaerőpiacra való kijutást
Mentoring:
•
Személyi segítők kijelölése
•
Hitelesség biztosítása: a személyek
sorstársaiknak segíthetnek a munkahelyen
belül
•
Rehabilitációs ügyekért felelős
csoport létrehozása
Külső kommunikáció, CSR:
•
A megváltozott munkaképességű
személyek teljesítmények belső és külső
kommunikációja
•
Céges ajándékok vásárlása a Segítő
Vásárlás termékeiből
•
Egyetemeken, hazai és nemzetközi
konferenciákon a Fogyatékosság-barát Díj
népszerűsítése
•
Népszerűsítő kampány a
megváltozott munkaképességű személyek
által végezhető munkaterületekre
•
Belső és külső „jószolgálati
nagykövet” kijelölése, akik lehetnek a
csoportban érintett személyek is
•
Nyílt-napok szervezése

15. ábra: Jó gyakorlatok a 2019-es mikrokutatás és Tardos Katalin 2010-es eredményei alapján
(saját szerkesztésű ábra)
(Tardos, 2013)

3.5.4.A kutatási eredmények összefoglalása
A nem reprezentatív, 52 fős kérdőíves mintában főként akkreditált munkaadók vettek
részt. Egyik részeredmény sem általánosítható a hazai tendenciákra, viszont egyfajta
előtanulmányt jelenthet a mai helyzetkép feltárásához.
Az 1. sz. hipotézis beigazolódott, mi szerint az integrált folyamatciklus mérési területein
a 2010-es eredményekhez képest mindenhol pozitív irányú változás figyelhető meg. Ennek
alapján megállapítható, hogy a cégek egyre nagyobb arányban mérlegelik a megváltozott
munkaképességű

csoport

foglalkoztatását,

megfelelő

stratégia

kidolgozását,

az

előtervezéstől egészen a külső kommunikációig.
A 2. sz. hipotézis is beigazolódott. A 2013. évi publikált kutatáshoz viszonyítottan a minta
60%-a rendelkezik már esélyegyenlőségi tervvel. A csoport foglalkoztatásához azonban
fontos lenne az arányt tovább növelni, hiszen az esélyegyenlőségi terv fontos dokumentum
a foglalkoztatásukban. A vizsgált szervezetek átlagosan 12 havonta újítják meg az
esélyegyenlőségi tervben foglaltakat.
A 3. sz. hipotézis ugyancsak beigazolódást nyert. A 2013-as 20-25%-os munkaköri
átvilágításhoz viszonyítottan mára a mintában részt vevők 86%-a átvilágította a
munkaköröket, vizsgálva, hogy megváltozott munkaképességűek számára is elvégezhető e
a feladatkör, vagy annak részfeladata. Megemlítendő az atipikus foglalkoztatási formák
egyre magasabb számú jelenléte is. Ez fontos pozitív változás, hiszen a szakirodalom szerint
megváltozott munkaképességű személyek közül négyszer annyian élnek községben, mint
Budapesten (10%) és többségük hátrányos helyzetű régióból vagy megyéből származik.
(Balázs-Földi&Dajnoki, 2016) Legjellemzőbb a részmunkaidő, a teljes munkaidő, a
távmunka, a rugalmas munkakör és végül az osztott munkakör még csak elvétve. Azonban
pozitívabb a kép, hiszen az atipikus foglalkoztatás megnöveli az egyén számára
leghatékonyabb munkakör kiválasztásának lehetőségét.
A 4. sz. hipotézis részben igazolódott be. A fizikai akadálymentesítés továbbra is
jellemzőbb alkalmazott forma a dokumentációs akadálymentesítéshez képest. A mintában
szereplők 86%-a hajtott végre már fizikai akadálymentesítést, míg dokumentációsat 39%
végzett. A 2013-ban publikált kutatáshoz képest a két akadálymentesítési típus közti
különbség nem csökkent, a munkáltatók kevésbé vizsgálják át a dokumentumaikat
akadálymentesítési célzattal.

Az 5. sz. hipotézis nem nyert alátámasztást. A kutatásban részt vevő szervezetek közül
nem mindenki számolt be jó gyakorlatokról, amelyet sikeresen alkalmaztak a csoport
hatékony foglalkoztatásához. A kérdés az, hogy ennek oka az időhiány vagy pedig a kevésbé
átgondolt gyakorlat. Ez további vizsgálat tárgya lehetne.
Összességében elmondható, hogy az integrált folyamatciklus modellje alkalmasnak
bizonyult a szervezetek átfogó megismeréséhez. Fontosnak tartanám egy országos standard
minta felvételét a munkaadók körében, hogy reálisan megtervezhetővé és kivitelezhetővé
válhasson egy magyarországi akcióterv. A kis kutatási mintában is látszódik, hogy szükség
van a csoporttal kapcsolatos információk továbbadására, főként a nyílt munkaerőpiacon
foglalkoztatók körében. Érdekeltté kell tenni őket a megváltozott munkaképességű
személyek foglalkoztatásában. Ennek esélye akkor nő, ha minden információt birtokolni
fognak és mérlegelhetik az érintett csoport foglalkoztatásával kapcsolatos előnyöket.
Köszönöm azon munkaadóknak, akik lehetővé tették, hogy a kutatási minta létrejöhessen
és Tardos Katalinnak, hogy hozzájárult kérdőíve adaptálásához és segített a kérdőív
átdolgozásában.

4.A szakdolgozat összefoglalása

Gyógypedagógusi hivatásomból kifolyólag kiváltképp fontosnak tartom a megváltozott
munkaképességű személyek munkaerőpiaci foglalkoztatást, a későbbiekben munkám során
segíteni szeretném elhelyezkedésüket. A KSH adatai szerint körülbelül a népesség 11,6%-a
tartozik a csoporthoz, foglalkoztatási arányuk pedig 18%, ami elmarad Európa 40-50%-os
arányához képest, melyet az Unió tovább kíván emelni. A Gazdaság- és Vállalkozáskutató
Intézet 2019-es kutatása szerint a vállalatok nagyságának növekedésével párhuzamosan nő
a nyitottság a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására, de az őket nem
foglalkoztató vállalatok körében még mindig jelentős hárítás figyelhető meg.
Szakdolgozatomban a munkáltatók működését vizsgálom az integrált folyamatciklus
modelljének területei szerint. (Tardos, 2013) A mikrokutatás módszere kérdőíves (n=52) és
interjús (egy fő) vizsgálat, amely alapján a kutatás nem tekinthető reprezentatívnak, de
lehetőséget ad összehasonlításra Tardos Katalin 2010-es eredményeihez viszonyítva.
Betekintést ad továbbá a változási tendenciákba, a munkáltatók által az érintett csoport
foglalkoztatása során alkalmazott jó gyakorlatokba. A szakértői interjú is segítségemre
szolgált, ami a székesfehérvári Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesület (LÁRKE)
munkatársával készült.
A vizsgálat hipotéziseinek többsége beigazolódott. Az 1. sz. hipotézis, mi szerint az
integrált folyamatciklus mérési területein a 2010-es eredményekhez képest mindenhol jobb
eredmények találhatóak, megerősítést nyert a mintában, ami a munkavállalók átgondoltabb
foglalkoztatását feltételezi.
A 2. sz. hipotézis is beigazolódott, ami alapján 2013-ban publikált kutatáshoz
viszonyítottan a minta 60%-a rendelkezik már esélyegyenlőségi tervvel és átlagosan azt
legalább 12 havonta megújítják. Ennek a számnak tovább kellene növekednie a hatékony
foglalkoztatáshoz.
A 3. sz. hipotézisem ugyancsak beigazolódást nyert. A 2013-as 20-25%-os munkaköri
átvilágításhoz viszonyítottan mára a mintában részt vevők 86%-a világította át a
munkaköröket, vizsgálva, hogy megváltozott munkaképességűek számára is elvégezhető-e
a feladatkör, vagy annak részfeladata. Megemlítendő az atipikus foglalkoztatási formák
egyre magasabb számú jelenléte is.

A 4. sz. hipotézisem részben igazolódott be. A fizikai akadálymentesítés valóban továbbra
is jellemzőbb a dokumentációs akadálymentesítéshez képest. Azonban a 2013-ban publikált
kutatáshoz viszonyítva a két akadálymentesítési típus közti különbség nem csökkent
feltételezésemmel ellentétben.
Az 5. sz. hipotézisem nem nyert alátámasztást. A kutatásban részt vevő szervezetek közül
nem mindenki számolt be jó gyakorlatokról, amelyet sikeresen alkalmaztak a csoport
hatékony foglalkoztatásához.
A vizsgálat eredményei alátámasztják, hogy szükséges lenne egy a munkáltatók
működésével kapcsolatos országos felmérésre és egy országos hálózat létrehozására, amely
segítené a munkaadókat a célcsoport sikeres foglalkoztatásában.
Elemezni lehetne véleményem szerint a jövőben a célcsoport kapcsán országunkban az
esélyegyenlőségi tervek szerepét és annak hasznát; az akadálymentesítés tervezésének
lehetőségeit; a munkáltatók és munkavállalók szerinti jó gyakorlatok összehasonlítását az
érintett személyek foglalkoztatásában; az egészségkárosodással élő és fogyatékossággal élő
személyek esélyegyenlőségét; valamint a jogi és társadalmi hátrányok hátterét, az
életszínvonal emelkedését hátráltató tényezőket.
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6. Mellékletek
6.1.A kutatás kérdőíve

6.2.Szakértői interjúkérdések
„A fény túlsó oldalán…” Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE)

Az interjúalany kapcsolódása a megváltozott munkaképességű személyekhez
1. Hogyan került kapcsolatba a gyógypedagógiával?
2. Hogyan terelődött érdeklődése a megváltozott munkaképességű személyek
foglalkoztatása felé?
3. Mióta dolgozik az Alapítványál?
4. Mi a fő profilja az Alapítványnak? Milyen tevékenységeket folytat?
5. Hogyan segíti az Alapítvány a megváltozott munkaképességű személyek kijutását a
munkaerőpiacra?
6. Mit jelent az Alternatív Munkaerőpiaci Szolgáltatások kezdeményezés?
Magyarországi helyzetkép
7. Mit gondol, milyenek az elhelyezkedési esélyei ma egy megváltozott
munkaképességű személynek?
8. Hogyan változott Ön szerint a csoport foglalkoztatása a 2000-es évek eleje óta?
Milyen folyamatok hatottak foglalkoztatásuk jellemzőire?
9. Mik az európai tendenciák Ön szerint és Magyarország hol áll ezekhez képest?
10. Mennyire támogatja a jogalkotás a foglalkoztatásukat? Mennyire lehet hatékony
pl.: a rehabilitációs hozzájárulás meghatározása? (2017-es prognózis szerint 22,1%
alkalmaz inkább a csoportból, mint hogy fizessen)
11. Inkább a kisebb vagy nagyobb cégek nyitottak Ön szerint a csoport alkalmazására?
12. Mennyire erősek napjainkban a munkáltatók előítéletei a csoporttal szemben?
Lehet-e benne változás?
13. Mi a fő alapja annak, hogy egy munkáltató elégedett legyen a megváltozott
munkaképességű személy munkavégzésével? Mi kell a személy részéről?

14. Jellemző napjainkban is a csoport képzettsége alatti foglalkoztatása vagy
kiegyenlítődtek a viszonyok?
15. Ön szerint nyitott az út a nyílt-munkaerőpiacra vagy inkább a védett, akkreditációs
munkahelyek felé sodródnak a személyek?
16. Mennyire nyitottak a munkáltatók az akadálymentesítésre és az atipikus
foglalkoztatási formákra? (2017: 71,5% atipikus foglalkoztatás, távmunka 2,6%,
35,6% akadálymentesítés)
17. A megváltozott munkaképességű személyek között is nagy a verseny, hiszen
inkább alkalmaznak egy pl.: asztmás személyt, mint érzékszervi fogyatékossággal
élőt. Mit gondol erről?
18. Kérem mondjon néhány kezdeményezést, mely pozitív példa országunkban a
csoport foglalkoztatásában!
19. A munkaerőpiaci hiány mit gondol, erősítheti a speciális csoport foglalkoztatását
vagy inkább a fiatal vagy idős korosztályt választhatják a munkáltatók?
20. Milyen akadályokat és előnyöket lát az elhelyezkedési lehetőségekben?
21. Milyen fő lépéseket tartana fontosnak Magyarország fejlődésében az egyenlő
esélyek biztosításáért a munkaerőpiacon?
22. Milyen szervezeti fő átalakulásokon kell keresztülmennie egy cégnek, hogy
sikeresen alkalmazza a személyeket?
23. Kérem meséljen el egy sikertörténetet, amire büszke Alapítványuk!
24. Tud-e jó gyakorlat(ok)ról beszámolni, amit cégeknél tapasztaltak?
25. Van olyan gondolata, amit kifejtene még a témával kapcsolatban?
(Bátori, 2017)
Köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre!
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