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1. LÁTÁSSÉRÜLT EMBEREK A MUNKA VILÁGÁBAN – MUNKAKÖRNYEZET 
ÉS MUNKAKÖR KIALAKÍTÁSA LÁTÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEK SZÁMÁRA

Alfejezet célja:
Az alfejezet célja, hogy bemutassa a fogyatékosság fogalmát és a fogyatékosság típusait. Ebben a fejezetben a lá-
tássérült emberekkel foglalkozunk, illetve, hogy milyen speciális ismeretek szükségesek ahhoz, hogy a látássé-
rült ember be tudjon illeszkedni a munkahelyi környezetbe, különös tekintettel a kommunikációra és az aka-
dálymentesítésre. 

Fogalmak:
fogyatékosság, fogyatékossági csoportok, látássérült emberek, elemi és foglalkozási rehabilitáció, Braille írás, si-
ketvak emberek, augmentatív kommunikációs rendszerek 

Összefoglalás:
Az alfejezet a fogyatékosságról általános áttekintést nyújt a hallgatóknak. Bemutatásra kerülnek a látássérültség
típusai. Míg Nyugat-Európában minden negyedik látássérült embernek van munkahelye, addig Magyarországon
alig 10 százalékuk dolgozik. Pedig jól megállják a helyüket a nyílt munkaerőpiacon, a munkahelyen duplán akar-
nak bizonyítani és jelenlétük a munkahelyi csapatra is pozitív hatással van, ennek ellenére foglalkoztatásukkal
kapcsolatban még mindig sok a munkáltatókban az előítélet. 

Bevezetés:
Az Európai Unió munkavállalói korú lakosságának 16%-a valamilyen fogyatékossággal él. Ez több mint 45 mil-
lió 16 és 64 év közötti embert jelent; minden hatodik európai munkavállalót1. 

A fogyatékos emberek nem fogyatékos társaiknál általában alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkeznek kü-
lönféle okokra visszavezethetően (befogadó képzési lehetőségek hiánya, életkori sajátosságok, az akadálymen-
tesség hiánya stb.). Néhány tagállamban kiemelkedően magas azoknak a fogyatékos munkavállalóknak a száma,
akik vagy alapfokú iskolai végzettséggel, vagy semmilyen végzettséggel sem rendelkeznek. Ez társadalmi in-
tegrációjukat és későbbi munkaerőpiaci boldogulásukat alapvetően gátolja.

A fogyatékos emberek inaktivitási rátája jóval magasabb (52 % - 28%), munkavállalási mutatóik pedig alacso-
nyabbak, mint nem fogyatékos társaiké (42% és 65%). Átlagos óradíjuk pedig alacsonyabb, mint nem fogyatékos
kollégáiké2.  

Annak ellenére, hogy a fogyatékos emberek esélyegyenlőséget, valamint egyenlő hozzáférést követelnek min-
den társadalmi erőforráshoz (befogadó oktatás, képzés és munkaerőpiac, új technológiák, fogyasztási javak, ter-
mékek és a szolgáltatások3) többnyire mégis társadalmuk láthatatlan polgárai maradnak. 

Feltevésünk szerint a fogyatékos emberek munkaerőpiaci (és ezáltal társadalmi) integrációja azáltal valósul-
hat meg sikeresen, ha az integrációt támogató munkaerőpiaci szolgáltatás mind az álláskeresők, mind a mun-
káltatók számára elérhetővé válnak, valamint feltárásra kerülnek a térség lehetséges munkahelyei is. Sajnos, ezek
a szolgáltatások, valamint az információk Magyarországon csak mozaikszerűen állnak rendelkezésre, ezért a tan-
anyag célja, hogy segítse ezek megismerését és elterjedését.

A fogyatékosságról:
A fogyatékosság, a gyógypedagógia alapfogalma. A fogyatékos ember megjelölésére gyakran használják a „fo-
gyatékos” megnevezést. A köznapi beszédben gyakran halljuk: „a gyógypedagógia a fogyatékosokkal foglalko-

Orientáció – A fogyatékosságról általában. 
Fogyatékos emberek a munka világában.

Nagy Zsuzsa Anita
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1 Európai Közösségek, A fogyatékkal élő emberek társadalmi befogadása - Európa esélyegyenlőségi stratégiája, 2007
2 European Commission Directorate-General for Employment and Social Affairs, The employment situation of people with disabilities in the Eu-

ropean Union, 2001 (www.europa.eu.int) 
3 ONCE, Madridi Nyilatkozat, 2002
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zik”, „a fogyatékosok éve a figyelmet a fogyatékosokra terelte” stb. Külföldön,  a fejlett nyugati államokban a szak-
mai és a hivatalos nyelv már nem a „fogyatékos” megjelölést, hanem a „fogyatékos emberek”, „fogyatékos sze-
mélyek”, „emberek fogyatékossággal”, „fogyatékossággal élő emberek” jelzős szerkezeteket használja.

A fogyatékosság alapvető és régi szakmai fogalom, jelentéstartalma azonban még ma sem egységes. A fogya-
tékosság jelentéstartalmát az ember testi, idegrendszeri, lelki, cselekvésbeli vagy szociális tulajdonságai területén
lehet meghatározni. A fogyatékosság ezek közül vonatkozhat egy tulajdonságterületre, egy területen belül egy
vagy több tulajdonságra, de vonatkozhat több területre és több területen több különböző tulajdonságra is. 

A fogyatékosság fogalmának legáltalánosabb jelentéstartalma a biológiai állapot megváltozása, a testi, ideg-
rendszeri tulajdonságterületek körében fennálló visszafordíthatatlan sérülés, károsodás, defektus. Az „érzék-
szervi fogyatékosság” megjelölés például közvetlenül csak a hallószerv vagy a látószerv károsodására utal, ezen-
kívül azonban magába foglalhatja a lelki és a cselekvésbeli tulajdonságok módosulását, valamint azokat a tulaj-
donságokat is, amelyek a környezet megítélése szerint együtt járnak az érzékszervi fogyatékossággal.

A károsodás mindenképpen nehezíti a szocializációt, a tapasztalatszerzést, a társas kapcsolatokat, önmagában
azonban már semmiképp nem lehet felelős ezek kedvezőtlen alakulásáért. Ezek a lelki, cselekvésbeli és szociális
tulajdonságok már a szocializáció környezeti feltételeitől is függnek, és ezért a tulajdonságokat már nemcsak a
károsodás határozza meg, hanem a szociális környezetből kiinduló más irányú hatások is. A képességek, kom-
petenciák között tehát vannak olyanok, amelyek meghatározott biológiai károsodás esetén szükségszerűen maguk
is károsodnak és vannak olyanok, amelyek kialakulásában a biológiai károsodás csak részleges szerepet játszik,
mivel a tulajdonság kialakulása nagymértékben függ a környezettől és az egyén más tulajdonságaitól is. 

Attól függően, hogy a fogyatékosság fogalmi tartalma mely tulajdonságterületekre és milyen tulajdonságokra
terjed ki és a fogalom körébe bevont tulajdonságok közötti kapcsolatoknak mi az értelmezése, a fogyatékosság
fogalmának többféle jelentésváltozata lehet. A gyógyító, segítő szakmák tevékenységi köre általában egy-egy tu-
lajdonságcsoport helyreállítására, javítására irányul. Az orvosi tevékenység a testi, idegrendszeri tulajdonsá-
gokkal, a nevelés a lelki és cselekvésbeli tulajdonságokkal foglalkozik. A holisztikus szemlélet a szakmák szűk
tulajdonságszemléletével szemben az embert valamennyi tulajdonságával együtt egységben kívánja láttatni. A
modern gyógypedagógiai irányzatok mellett a rehabilitáció modern elméletei a holisztikus szemlélet fontosságát
hangsúlyozzák.

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról az 1998. évi XXVI. törvény a következő-
képpen határozza meg a fogyatékos emberek fogalmát:

A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogok-
kal, és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek élni.

Fogyatékos személy: az, aki érzékszervi – így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit
jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és
ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során.
Ennek alapján öt nagy fogyatékossági csoportot különböztetünk meg:
– látássérült,
– hallássérült, 
– mozgássérült, 
– értelmi sérült, 
– és autista emberek.

Emellett még vannak még más fogyatékossági csoportok, például a beszédfogyatékos, halmozottan sérült, va-
lamint a siketvak, vagy mozgás- és beszédfogyatékos emberek.

A halmozottan sérült embereket külön a tananyag nem részletezi a különböző sérülési kombinációk sokszí-
nűsége miatt. A célcsoport különböző speciális szükségleteinek következtében a nyílt munkaerőpiaci foglalkoz-
tatásuk, egy-két kiemelkedő példa ellenére, egyelőre nem elterjedt. A tananyagukban, ezért a fent említett fo-
gyatékossági csoportokat fogjuk áttekinteni.

Magyarországon a KSH népszámlálási adatai szerint 2001-ben 577 006 ember élt fogyatékossággal Magyaror-
szágon. Valószínűleg a fogyatékos személyek száma ennél magasabb, mert a népszámlálás során nem volt köte-
lező válaszolni a fogyatékosságra vonatkozó kérdésre, ezért nem biztos, hogy mindenki, akit érint, közölt ada-
tokat. Ennél pontosabb statisztikával azonban nem rendelkezünk.

( Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a nemzetközi gyakorlatban a fogyatékosok közé sorolják a nálunk úgy-
nevezett megváltozott munkaképességű embereket is, mint például a cukorbetegeket, szívbetegeket, magas vér-
nyomásban szenvedőket stb., ennek alapján az érintettek száma nálunk is majdnem háromszoros értéket mutatna.)

1.1. Látássérült emberek a munka világában 
A népszámlálási adatok szerint 2001-ben 64 558 látássérült ember élt Magyarországon, így arányuk a fogyatékos
emberek között eléri 14,4 %-ot. Számuk hazánkban évről évre növekszik, mintegy kb. 4 500 fővel. 

Látássérült emberek csoportjába tartoznak – a sérültség foka szerint – a gyengénlátó, az aliglátó és a vak sze-
mélyek.  

Orientáció - A fogyatékosságról általában. Fogyatékos emberek a munka világában. – Kovács Zsuzsa Anita
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Szakmaspecifikus kérdés annak meghatározása, hogy a látássérült személy mely csoportba tartozik, ennek
megállapítása során vizsgálnak orvosi, szociális, pedagógiai, foglalkozási stb. szempontokat egyaránt. A szak-
irodalmak és statisztikák alapján elmondható, hogy a látássérült személyek mintegy 80%-ánál van valamiféle lá-
tásmaradvány, csak 20%-uk tartozik a teljesen vakok csoportjába.

Ezért is ajánlja a modern terminológia a vak helyett a látássérült elnevezés használatát, mivel a vak szóhasz-
nálatot negatív kicsengésűnek tartja, amely a látássérültek többsége esetében nem is helytálló megnevezés.

A látásmaradvány mértéke alapján a látássérültek három csoportját különböztetjük meg:
• vakok, akik látásmaradvánnyal nem rendelkeznek 
• aliglátók, akiknek látásteljesítménye 0.01 és 0.1 között van 
• gyengénlátók, akiknek látásteljesítménye 0.1 és 0.3 közötti 

Azt azonban, hogy ki melyik csoportba tartozik, a látásmaradvány használatának sokféle tényezője befolyá-
solja. Ennek pontos és precíz megállapítása ugyanakkor fontos a látássérült emberek életében, hiszen a techno-
lógiák fejlődése következtében, nagyon sok speciális eszköz segítségével önellátóbbá váltak. Vannak például
olyan gyermekek, akik tíz-húsz évvel ezelőtt a vakok iskoláiban Braille írással tanultak, ma optikai segédeszkö-
zök használatával, építve a látásmaradványra, megtaníthatók a síkírás olvasására.

Ez a minőségi életvitel kialakításának és hátránykezelésnek elengedhetetlen feltétele. A számítástechnika fej-
lődésének eredménye a vakok számára tette lehetővé, hogy számítógép segítségével síkírásos szövegeket is ké-
pesek legyenek elolvasni. Az olvasás feltételeinek változása jelentős hatással van későbbiekben a továbbtanulási
lehetőségekre és a sikeres munkavállalásra egyaránt. 

1.1.1. Látássérültek a társadalomban
Többször is készültek olyan felmérések, amelyek a társadalom ép tagjainak a különböző fogyatékos csoportok-
hoz való viszonyulását vizsgálta. Kiderült, hogy a legpozitívabban a látássérült emberekhez viszonyulnak. A fel-
mérések pozitív mérlegének ellenére a látássérült személyekkel szembeni előítéletek mélyen élnek a társada-
lomban. Alapvetően úgy gondolják, hogy aki nem lát, az nem is tud munkát végezni. Gyakran hangoznak el szá-
mukra azok a kérdések: pl. Hogyan főz? Hogyan vásárol be? Természetesen ugyanúgy, mint aki lát, csak más-
féle információk (hallás, ízlelés, szaglás, tapintás) alapján, ha pedig kell, látó személy segítségét kérve. A társa-
dalom látó tagjai azon is megrökönyödnek, ha egy vak ember televíziót néz, moziba és színházba jár. Számukra
mindez teljesen természetes, hiszen a hallott információkból az agy alakítja ki a képet. 

Orientáció - A fogyatékosságról általában. Fogyatékos emberek a munka világában. – Kovács Zsuzsa Anita
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A vak és a gyengénlátó emberek túlnyomó többsége családban él, önálló háztartásban. Gyermekeket nevelnek
és iskoláztatnak. Sajnos, nem minden esetben "bírja ki" a házasság, ha egyik vagy másik házastárs felnőttként lá-
tását veszíti. Amennyiben erős kötelék volt a két fél között, úgy együttes erővel feldolgozzák a megrázkódtatást.
A született vak emberek párválasztását jellemzően az határozza meg, hogy saját sorstársaival kerül közelebbi
kapcsolatba. Örvendetes azonban, hogy az utóbbi években nőtt a vegyes (látó és vak emberek) házasságok száma.
Az előítéletek megszüntetésében, a tudat formálásában nagy szerepet játszik a média, de elsősorban azoknak a
szemlélete változik, akik személyes kapcsolatba kerülnek látássérült emberekkel. Erre kiválóan alkalmasak len-
nének, pl. az integrált munkahelyek. Az esélyegyenlőségi törvény remélhetőleg elvezet oda, hogy a társadalom
ugyanolyan értékesnek fogja tekinteni a látássérült embereket, mint látó társaikat; és a mindennapi életben is
ugyanazon jogokat biztosítja számukra. 

1.1.2. A látássérült emberek munkaerőpiaci helyzete
A munkavállalás szempontjából fontos elmondanunk azonban, hogy a látássérülés és hallássérülés is elsősorban
az időskorú emberek betegségei. 

A látássérültek 53, 8% időskorú, azaz hatvan év feletti, 39%-uk munkaképes korú, míg 7,3%-uk 0-19 év között
található, ezen belül a nemek szerint 42,1 % -a férfi és 57,9 %-a nő, ami a nők magasabb átlagos életkorával hoz-
ható összefüggésbe.

Az esélyegyenlőség megteremtésének egyik legfontosabb eleme az iskolai végzettség. Az iskola nem csupán
a szocializáció fontos színtere, hanem itt dőlnek el a munkaerőpiaci lehetőségek is. A látássérült emberek mun-
kavállalási lehetőségeit egyértelműen behatárolja a népesség egészénél alacsonyabb iskolai végzettség. 

Az iskolai végzettség tekintetében azok aránya, akik az általános iskolát sem végezték el, szerencsére alacsony
(2,5%-os). A legtöbb vak és gyengénlátó ember Magyarországon általános iskolai végzettséggel rendelkezik
(67,4%), sajnos viszonylag alacsony a középiskolát végzettek (23,7%) és még alacsonyabb a főiskolát, egyetemet
végzettek részaránya (7,1%). 

A látássérült emberek a munkaerőpiacon sokoldalúan hátrányos helyzetű csoportot alkotnak. Hátrányos hely-
zetüket tovább súlyosbítja, a megfelelő képzettség és szakmai felkészültség hiánya. A gazdasági aktivitás tekin-
tetében a látássérült és ép látású emberek között már 1990-ben is jelentős különbséget tapasztalhattunk. Míg az
előbbi csoportban a foglalkoztatottak aránya csupán közel 17% volt, addig az utóbbiban meghaladta a 44%-ot. Az
1990-es évtized alapvető munkaerőpiaci változásai a látássérült személyek körében még ezt az alacsonynak mond-
ható foglalkoztatási arányt is a 2001-re 9,4%-ra csökkentette. 

A munkanélküliek aránya azonban a látássérült személyek körében kevésbé nőtt, mint az ép látású emberek
között. Ennek talán részben az lehet a magyarázata, hogy a munkaerőpiaci szervezetrendszer kevéssé fogadta be
a vak és gyengénlátó munkakeresőket, s az aktív korúak kevésbé tartják lehetségesnek, hogy munkát találjanak.
Már lemondtak az aktív munkakeresésről is.  Így a 15 éves és idősebb személyek döntő többsége a fentiek miatt
nem keres munkát, illetve nem tartozik a regisztrált munkanélküliek közé. Ennek ellenére több ezer látássérült
megélhetése érdekében szívesen dolgozna.  

A látássérült emberek munkába állását elsősorban az akadályozza, hogy sok esetben nem tudjuk elképzelni,
hogy látás nélkül vagy csökkent látással az adott munkakör betölthető. Munkáltatók körében végzett felmérés is
azt mutatja, hogy a munkáltató többnyire nyitott a foglalkoztatásukra, ha megfelelő tájékoztatást kap arról, hogy
milyen munkakörben és milyen feltételek kialakítása szükséges a fogyatékos emberek alkalmazásához. Egyéb-
ként ez nem csak a látássérült embereknél, hanem valamennyi fogyatékossági csoport foglalkoztatása esetén el-
mondható. A munkaadók kevéssé informáltak a látássérültséggel kapcsolatban, ennek nyomán félelmeik vannak
az akadályozottsággal/korlátozottsággal élő személyek által végzett munkát illetően. Az is gyakori, hogy a mun-
kaadók attól tartanak, hogy a látássérült emberek magukra vagy másokra nézve veszélyesen dolgoznak, és köny-
nyebben balesetet okoznak, mint az egészségesek. 

További tévhitek, hogy a látássérült munkavállaló túl sok problémát okoz a munkahelynek; biztos nem teljes
értékűen végzi majd a feladatkörét, túl sokat lesz betegállományban, illetve valamilyen költséges átalakításra is
szükség lehet miatta a munkahelyen. Következésképpen a munkahelyi közösség erősen túlértékeli a fogyatékos
munkavállaló foglalkoztatásával járó problémákat és költségeket, és az előnyeit hajlamos figyelmen kívül hagyni. 

Ebből is adódhat, hogy a látássérült munkanélküliek között többen vannak olyanok, akik az iskola elvégzése után
egyáltalán nem találnak munkahelyet, bár nem lényegesen képzetlenebbek az épeknél. Ezért nagyon fontos, hogy
minél pontosabb információkat adjunk róluk, hogy megismerve őket, segítsük az elfogadásukat és megértésüket. 

A látássérült emberek megsegítését is szolgálják a Megyei Munkaügyi Központok által létrehozott Rehabili-
tációs Információs Központok, ahol az érdeklődők is kaphatnak információt, tanácsot, valamint a részükre létre-
hozott elemi és foglalkozási rehabilitációs központok. Ezek a központok országos szinten – 9 helyszínen – elér-
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hetők (http://www.fszk.hu/rpi/belep.htm) a látássérült emberek számára, fő feladatuk, hogy felkészítsék őket,
a minél önállóbb életvitel kialakítására és a munkavállalási korban lévő felnőttek esetében segítsék az elhelyez-
kedést, a munkavállalást.
A központok az alábbi szolgáltatást nyújtják látássérült embereknek:
a) Funkcionális látásvizsgálat és látástréning:
– a közlekedéshez, a napi tevékenységhez és az írás-olvasáshoz / tanuláshoz szükséges látás vizsgálata, 
– a látás fejlesztése, a látottak tudatosabbá tétele, 
– a megromlott látáshoz való alkalmazkodás kialakítása,
– optikai és elektro-optikai eszközök használatának megtanítása.

b) Informatikai oktatás:
– számítógép kezelése,
– nagyító és hangos képernyőolvasó programok használatának elsajátítása,
– billentyűzet ismeretének oktatása és egyéb technikai segédeszközök használatának bemutatása (A segédeszkö-

zökről részletesebben „Bevezetés az esélyegyenlőséget szolgáló infokommunikációs technológiákba” (IKA02) Tudástár:
Hátrányos helyzetű felhasználók problémái c. fejezetében 3-9 .oldalig találnak.)

c) Elemi rehabilitáció:
– tájékozódás és önálló közlekedés tanítása a megmaradt látás használatával és/vagy hosszúbot segítségével,
– mindennapos tevékenységek újratanítása az önállóság, önrendelkezés érdekében (pénzkezelés, vásárlás,

mosás, sütés-főzés, étkezés, takarítás, gyógyszerkezelés, varrás, stb.),
(Látótérben c. filmből 11.38.- 13.50 perc közötti részlet megtekintése) 

– tapintható szövegek írás-olvasásának elsajátítása (Braille).

d) Szociális munkások segítségének igénybevétele:
Munkatársak segítik a teljes rehabilitáció alatt a látássérülteket és családjukat. Segítséget nyújtanak a látássé-
rültek számára elérhető pénz-, és természetbeni juttatások igénybevételének ügyintézésében. Segítséget tud-
nak továbbá nyújtani a megváltozott élethelyzethez való minél hatékonyabb alkalmazkodásban.
Foglalkozási rehabilitáció:
– készségfejlesztés/átképzés,
– álláskeresésben való közreműködés,
– munkába állás segítése,
– pályaválasztási és pályamódosítási tanácsadás.
Pszichés segítségnyújtás:
– egyénre szabott pszichés tanácsadás,
– kapcsolatteremtési és kommunikációs nehézségek oldása,
– megoldásközpontú csoportterápia,
– családtagok számára lelki segítségnyújtás.

A központoknak jelentős szerepe van abban, hogy információkat ad széles körben a látássérült emberekről,
segítve a tévhitek eloszlatását. A tény az, hogy míg Nyugat-Európában minden negyedik látássérültnek van
munkahelye, addig Magyarországon alig 10 százalékuk dolgozik. Pedig foglalkoztatásuk esetén kiváló mun-
katársakat találhatunk bennük, nagyon jól megállják a helyüket és nem csak az úgynevezett vakos szakmák-
ban, mint például gyógymasszőr, telefonos ügyfélszolgálatos, zenetanár. Szerencsére, egyre bővül azon mun-
kakörök száma, ahol el tudnak helyezkedni. Alapvetően azok a munkakörök, amelyek számítógép által ellát-
hatóak, potenciális lehetőségeket rejtenek számukra, például ilyenek a logisztikai munkakörök is. A cél az,
hogy a szakemberek segítségével egyre több látássérült ember által betölthető munkakört találjanak meg, amely
nem csak az elhelyezkedést segíti, hanem a többféle lehetőségen keresztül, az egyéni önmegvalósításban is je-
lentős szerepet játszik. Az általános tapasztalat a látásérültek foglalkoztatása esetén az, hogy nagyon jól telje-
sítenek, nagyon jó hatással vannak a munkatársakra is, és egymással szemben is elfogadóbbak, figyelmeseb-
bek és segítőkészebbek lesznek.

Fontos említést tennünk ugyanakkor arról is, hogy a látássérült személyek részére kialakított rehabilitációs in-
tézményekben folyik a siketvak személyek rehabilitációja is. Siketvakoknak azokat a személyeket nevezzük, akik-
nek látás- és hallássérülése egyidejűleg fennáll, és ezért csak speciális módszerekkel lehet velük felvenni a kap-
csolatot, kialakítani, fenntartani a kommunikációt. Rehabilitációjuk során is sajátos módszereket kell alkalmazni.
A siketvak kifejezés nem feltétlenül jelenti azt, hogy valaki teljesen siket és teljesen vak, hanem ide soroljuk azo-
kat is, akiknek ugyan van látás- vagy hallásmaradványa, de támogatásuk, fejlesztésük és kommunikációjuk csak
a két sérülés együttes jelenlétének figyelembevételével képzelhető el. A siketvaksággal élők többszörösen hátrá-
nyos helyzetű csoportot alkotnak, akik életük számos területén – orvosi, gyógypedagógiai, szociális – időszako-
san vagy állandóan segítségre szorulnak.
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Számuk összesen: 7205 fő, ezen belül a megoszlásuk a következőképpen alakul:
Siket-vak: 134 fő
Gyengénlátó – nagyothalló: 6 781 fő
Egyik szemére nem lát – nagyothalló: 196 fő
Egyik szemére nem lát – siket: 94 fő

Siketvak embereknél, illetve azon fogyatékos embereknél, ahol az érthető beszéd hiányzik, ennek következté-
ben súlyosan károsodott a kommunikációs funkció, ott átmenetileg vagy tartósan ennek pótlására úgynevezett
augmentatív kommunikációs rendszereket alkalmazunk. Lényege, hogy a hiányzó beszéd helyett a sérült személy
nonverbális úton fejezi ki magát, felhasználva mindazt a lehetőséget, amely a hangjelzések, gesztusok, manuális
rendszerek, jelnyelv stb. és/ vagy a betűket, rajzokat, jelképeket, fotókat, tárgyakat stb. tartalmazó kommuniká-
ciós táblákat, valamint hangadó gépeket (kommunikátorokat) biztosítanak. 

Az augmentatív kommunikációs rendszereknek a megfelelő kifejezési eszköztáron kell alapulniuk, felhasz-
nálva minden beszédmaradványt és vokalizációs kísérletet, a hagyományos és az attól eltérő gesztusokat, jeleket,
jelzéseket is. Minden augmentatív kommunikációs rendszer több, egyénre szabott, térben és időben eltérő hasz-
nálhatóságú kommunikációs eszközökből áll, amelyek tartalmazzák a kommunikációs hatékonyságot növelő va-
lamennyi üzenethordozót, segédeszközt, stratégiát és technikát. 

Az augmentatív kommunikáció hatékony használata megteremti a társadalmi integrációt, az önkifejezés, az in-
tellektuális, érzelmi és szociális fejlődés lehetőségeit.

1.1.3. Gyakorlati tanácsok a munkáltatók számára
1. Ismeretlen helyen, akár a munka első napján gyakran a következő szavakkal veszik el a látássérült ember hol-

miját (táska, kabát stb.): - Hagyja csak, majd én elviszem (elrakom)! 
Ebben az esetben bizony a látássérült embernek komoly problémát jelent, hogy hol keresse, vagy hogyan ta-
lálja meg holmiját. Ugyanakkor problémát jelenthet saját tárgyai tulajdonságainak leírása: a kabát kék színű
(sötét vagy világos) számára nem pontosan beazonosítható. 
Ezért inkább azt javasoljuk, hogy vezesse oda az új kollegát a ruhatárhoz/fogashoz, és hagyja, hogy ő maga
intézze holmijának leadását/elhelyezését. Egyidejűleg tájékoztassa a ruhatár vagy fogas megközelíthetőségé-
ről, elhelyezkedéséről.

2. Látássérült kollegánknak ajánljunk fel egy bemutató körbevezetést a helyszínen. Ha látássérült emberek van-
nak a rendszeresen közvetlen környezetünkben, akkor a helyszín minden változásáról informáljuk őket, pl. a
bútorzat átrendezéséről, megváltozott helyű készülékekről vagy tárgyakról. A közlekedési útvonalakról min-
dig távolítsuk el az akadályokat.
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Az ajtók vagy teljesen nyitva, vagy teljesen zárva legyenek, hogy ne ütközzön fájdalmasan bele! Amerre a lá-
tássérült ember közlekedik, ne hagyjunk elől tárgyakat!

3. Tartsunk rendet a látássérült ember körül. Aki nem lát, annak a kezével, a mozgáson alapuló távolságbecslés-
sel és emlékezettel kell megjegyeznie minden használati tárgya helyét. Bármit használunk, azt ugyanarra a
helyre tegyük vissza. A rend és pontosság a látássérült emberek életében alapvető fontosságú, ezért a követ-
kező szabályokat kell betartani:
– minden holminak, tárgynak legyen meg a kijelölt helye,
– mindig ott legyen megtalálható.

4. Ha látássérült embert kísérünk, és valamiért magára kell hagynunk, ezt előre közöljük vele. Állítsuk a fal mellé,
egy asztalhoz vagy valamilyen más megfogható tájékozódási ponthoz. Ha a szoba közepén hagyjuk, az olyan
neki, mintha a semmi közepén állna.

5. Amikor vásárlásnál látássérült embernek szeretnénk segíteni, akkor a megvételnél számításba jöhető cikket –
amennyiben nem élelmiszerről van szó – nyugodtan adjuk kezébe vagy tegyük lehetővé, hogy azt megta-
pinthassa. Ezzel a lehetőséggel élve az alakjáról, nagyságáról, minőségéről elég jó képet tud alkotni magának.
Ha valamit adni akarunk neki, előbb mondjuk ezt el, és tegyük hozzá, hogy mit fogunk a kezébe adni. Azt is
mondanunk kell előre, ha valamit elveszünk előle, pl. kiürítjük a hamutartót. 
A színeket és a mintákat viszont el kell mondanunk, különösen akkor, ha ruházatról van szó. Nyugodtan
mondjuk meg azt, ha egy szín vagy fazon nem áll jól neki!

6. Fizetéskor – abban az esetben, ha segítségünket kéri – hangosan közöljük a kiadott, illetve visszajáró pénz név-
értékét.

7. Ha ételt szolgálunk fel egy látássérült embernek, az óra számlapjának a mintájára mondjuk el, hogy mi hol ta-
lálható a tányéron. Tizenkét óra a tányér tőle legtávolabbi, míg hat óra a tányér hozzá legközelebb eső része.
Ha vendégünk esetleg azt kéri, hogy az ételt vágjuk fel neki, ezt már az étterem konyhájában meg lehet tenni,
a felszolgálás előtt.

8. A technikai fejlődésnek köszönhetően ma már sok országban fejlesztettek ki olyan olvasókészüléket és szá-
mítógépes szoftvert, melyet felolvasásra is tudnak használni. Sajnos, még nem minden látássérült ember szá-
mára elérhetőek ezek a készülékek és programok. Amíg használatuk mindennapossá nem válik, addig a vak
ember a látó ember felolvasására van utalva. A Braille-írás (ami domború, ezáltal a vak ember kezével ki tudja
tapintani) és a kazetták vagy CD-k  csak részben jelentenek megoldást az írásos információk közvetítésére.
Kellemetlen helyzetbe kerülhetünk, ha olyan levelet vagy valamilyen hivatalos papírt kell felolvasnunk, ami
vak embertársunk személyes ügye. Ez esetben a tapintat és a titoktartás alapkövetelmény. Általános szövegek,
pl. újság, folyóirat felolvasásakor is érvényes a szabály: nem az a fontos, ami nekünk annak tűnik!

9. Aláírásnál a látássérült kolléga – amennyiben jobb kezes – bal mutató ujját tegyük arra a sorra, ahová a nevét
kell írnia. Amennyiben keretet, vagy sablont használ, azt helyezzük az aláírás helyére. Ne engedjünk semmit
aláírni, amit nem olvasott fel neki valaki! Mindig, minden esetben győződjünk meg arról, hogy a látássérült kol-
léga pontosan tudja, hogy mit ír alá, legyen szó akár a jelenléti ívről, akár egy főnöki utasításról! 

10. A gyengénlátók számára az írott anyagok gyakran csak nagyméretű betűkkel olvashatók. A nagyobb sor- és
betűtávolság ilyenkor ugyanolyan fontos, mint a betűk mérete. A feliratokat egymással éles kontrasztot alkotó
színekkel kell elkészíteni. A legtöbb látássérült ember számára a fekete alapon fehér betűk a legkönnyebben
olvashatóak. A jó megvilágítás fontos, azonban túl erős se legyen a fény. A fényes típusú papírlap vagy fényes
kiképzésű falfelület csillogása ilyenkor a látást zavarhatja.

11. A kommunikáció során figyeljünk arra, hogy egyértelműen fejezzük ki magunkat, az irányokat pontosan ha-
tározzuk meg. Erre példa:
Az irányfogalmak tisztázása nem egyszerű feladat. Számunkra a lent-, fönt-, jobbra-, balra-, egyértelműek,
rögtön tudunk mihez viszonyítani. 
– Mikor vagyok kint? (kérdi egy 3 és fél éves vak lány) 
– Amikor nem bent vagy, amikor kimész. (hangzik a válasz a szülőtől) 
– Amikor kinyitom az ajtót? 
– Igen, ha kinyitod az ajtót és kimész. 
– És ha kinyitom, vagy becsukom az ajtót, akkor kint vagy bent vagyok? 

12. Nyugodtan használjuk a látással kapcsolatos kifejezéseket, például: viszontlátásra, örülök, hogy látom, stb. A
látássérült emberek is használják ezeket a kifejezéseket, nem zavarja őket.

13. Amennyiben segíteni szeretnénk a látássérült embernek a közlekedésben, mindig kérdezzük meg, melyik ol-
dalunkon szeretne jönni. Mindig a látássérült ember fogja meg a mi könyökünket és nem fordítva, így könnyen
tudjuk irányítani a mozgását. 

1.1.4. Az akadálymentes munkahely kialakítása
1. Az épületben való tájékozódás során fontos a látássérült emberek számára a járófelületen jól megkülönböz-

tethető felületű /érdességű és színű vezetősávok kialakítása, a termek, folyosók jó megvilágítása, az élénk
sárga színre festett korlátok, lépcsők szélei, az érdesített csúszásmentes felületek kiépítése, a jól látható nagyí-
tott piktogramok és számok elhelyezése, illetve tapintható Braille írásos jelzések felragasztása a liftekben. 
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2. Az épületen belül speciálisan kialakítható támpont a járófelületbe épített érdes felületű vezetősáv, mely lehet
egy ragasztott szőnyeg vagy gumi burkolat, illetve egyéb színben és érdességben jól megkülönböztethető bur-
koló anyag. Ennek mérete szélességben 40-50 cm, vastagsága maximum 0,5 mm. Az élénk színre (sárga) fes-
tett jelzések, a lépcsők szélére festett tájékozódást könnyítő csíkok rendkívül fontosak nagymértékben meg-
könnyítik az aliglátó és gyengénlátó emberek épületen belüli közlekedését.

3. További egyértelmű jelzés és támpont a gyengénlátóknak, ha az üvegajtók kilincseinek szintje, és magassága
élénksárga színnel meg van jelölve. A lépcsők mellett folyamatos megszakítás nélküli korlátot kell felszerelni,
mely a pihenő egy méteres szakaszaiban sem ér véget.

4. Az épületen belüli tájékozódást megkönnyíthetik az intézmény beosztását tartalmazó tapintható térképek
használata, melynek legkönnyebb és leggyorsabb áttekintésére egy fix helyen található pult tökéletesen meg-
felelő, ahol vízszintesen lehet tanulmányozni. Ennek célszerű magassága kb. a derék magasság. Ez a térkép csak
vázlatos információkat tartalmaz, jelzi a folyosók irányát, az ajtók számát szintenként és egy külön listán a
számokhoz tartozó szobákban található előadók nevét. 

5. Az ajtókra ragasztott információk gyakorlata nem praktikus a látássérültek szempontjából, mert a kinyíló ajtók
balesetveszélyesek lehetnek az éppen ott álló személy számára. Ezért célszerűbb az ajtó mellé elhelyezni az in-
formációs táblát, amely integráltan egyaránt tartalmazza a nagyított és a domború számokat is. 

6. Ha a beszélő lift kialakítása nem megoldható, akkor olyan liftet kell beépíteni melynek nyomógombjai jól ér-
zékelhetőek, a Braille írás feltüntetése ettől függetlenül szükséges. 

7. A munkahelyi környezethez azonban nemcsak a lépcsők, folyosók, szobák tartoznak, hanem a segítőkész kol-
legák is, akikkel a látássérült dolgozó együtt végzi feladatát, megy ebédelni, azaz éli az életét. A kollegákat cél-
szerű felkészíteni az új munkatárs fogadására.

1.2. Hallássérült emberek a munka világában 
- Munkakörnyezet és munkakör kialakítása hallássérült emberek számára
Alfejezet célja:
Bemutatja, hogy a hallássérült embereknek milyen lehetőségeik vannak a munka világába való bekapcsolódásra.
A tananyag részletesen ismerteti a hallássérültség fajtáit és rámutat arra, hogy hallássérült munkavállalóknak
milyen hátrányokkal kell megküzdeni a munkavállalás alkalmával. Ajánlásokat is teszünk a munkaadók szá-
mára, hogy milyen módon lehet sikeresen támogatni a munkába állást és megtartást. 

Fogalmak:
nagyothalló, siket, Magyar Jelnyelv (HSL= Hungarian Sign Language) jelnyelv, tolmács szolgálat,

Összefoglalás:
A hallássérültek emberekkel való kommunikáció során van néhány alapvető, betartásra érdemes szabály, amely
megnövelheti a közlés hatékonyságát és a közös munka eredményességét. Ezek a következők: kifejező, nem túl
gyors beszéd, kis távolság a beszélő és a hallássérült között, az arcnak mindig jól láthatónak kell lennie a szájról
olvasás megsegítése érdekében (az arckifejezés, jó információforrás). Fontos a figyelem felkeltése, a figyelem el-
terelő tényezők lehetőség szerinti kiszűrése, a munkatárs legyen (figyelni és érteni sok erőt igényel) türelmes,
következetes; az utasítások, a kérések legyenek rövidek, lényegre törőek. 

Bevezetés:
A népszámlálási adatok szerint 2001-ben a fogyatékos népességben a hallássérült emberek a fogyatékos emberek
kb. 8%-át adják. A munkavállalás szempontjából fontos elmondanunk azonban, hogy a hallássérülés, a látás- és
mozgássérüléshez hasonlóan elsősorban az időskorú emberek betegsége. Korösszetételük alapján a hallássérül-
tek 65,7%-a időskorú, azaz hatvan év feletti, 21%-uk munkaképes korú, míg 3,5%-uk 0-14 év között található.

A hallássérült személyek helyzetére jellemző, hogy fogyatékosságuk elsősorban a nyelvi funkciókra hat ki,
érintve mind a beszédmegértés, mind a nyelvi megnyilatkozások, az aktív beszéd területét. Ugyanakkor számolni
kell azzal a ténnyel is, hogy a hallássérülés eredményeként, a hallássérült személyek környezethez való alkal-
mazkodása is nehezített, így sokszor elszigetelődnek, kívülállóvá válnak. Túlterheltnek érezhetik magukat és kép-
telennek arra, hogy versenyezzenek ebben az idegen, érthetetlen világban. Tovább nehezíti helyzetüket a kom-
munikációs nehézségekből, a társadalmi kapcsolatok beszűküléséből adódó információs hiány. Szociokulturális
helyzetük fogyatékosságukból adódóan hátrányos. Foglalkoztatásuk, munkába állásuk jelentősen nehezített, alig
10%-ék. Hátrányos helyzetük a társadalmi környezettel való kapcsolattartásban is mutatkozik, önérvényesítésük
megvalósítása és ügyeik intézése nehezebb. Idővel inaktívvá válnak, nem keresik maguktól a változtatás lehető-
ségét. Társas kapcsolataikban a sorstárs csoportokat részesítik előnyben, így kapcsolataik beszűkülnek. Házastár-
saikat általában saját fogyatékossági csoportjukból választják, mely tovább erősíti az elszigeteltséget. 

A hallássérült személyek képzettsége alacsony szintű és kevéssé piacképes, foglalkoztatásra nincs, vagy nagyon
kevés a motiváció. Nem regisztráltatják magukat álláskeresőként, inaktívak, letettek a munkakeresésről. Fogyaté-
kossági támogatás, illetve rokkant nyugdíj, valamint a szociális támogatások mellett jelentős a fekete munka aránya. 
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1.2.1. A hallássérült emberek
Hallássérülés esetén a hallási analizátor különböző károsító okok következtében fellépő sérüléséről van szó, amely
a beszéd normális fejlődését megakadályozza vagy hátrányosan befolyásolja.
Ennek alapján két nagy csoportot különítünk el:
1. nagyothallás (30-70 dB közötti hallásveszteség),
2. siketség (70 dB-nél nagyobb hallásveszteség).

1.2.2. A siket emberek
A siketek a hallássérült emberek egyik alcsoportját alkotják. Súlyos hallásveszteséggel rendelkező gyermekek, fi-
atalok és felnőttek tartoznak ide. A súlyos fokú hallásveszteség alsó határa a hallási funkció totális kiesése. 

A siket emberek verbális kommunikációja jelentősen eltér a halló emberekétől: kiejtésük különböző mértékben
és formában rendellenes, szókincsük beszűkült, beszédmegértésük akadályozott, nyelvi kompetenciájuk kiala-
kulatlan, súlyos elmaradásokat mutatnak az önálló szövegértő olvasás és az írásbeli kifejezés terén is. Elvont gon-
dolkodási képességük, érzelmi, akarati megnyilvánulásaik szintén eltérnek a megszokottól vagy az átlagostól.
Ezért jelentős szocializációs nehézségek jelentkeznek a megtartó emlékezet, a beszédmegértés (szájról olvasás) és
a beszédmotorika területén. A hallásveszteség említett következményei általában csökkenthetők. A siket em-
berek kommunikációs alapkészségei terén azonban a legkorszerűbb technikai eszközök alkalmazása mellett is
fennmaradnak bizonyos hiányosságok. A siketek többségükben részleges vagy teljes integráció keretében szak-
munkás képesítést szereznek, kedvező esetben integráltan középiskolai és felsőfokú tanulmányokat folytatnak.
Napjainkban az integrált oktatásban résztvevők száma folyamatosan nő.

1.2.3. Nagyothalló emberek
A nagyothalló emberek enyhe vagy közepes fokú hallásveszteséggel rendelkező gyermekek, fiatalok és felnőttek.
A nagyothalló embereknél az érzékszerv károsodása az élet bármely szakaszában felléphet. 

A nagyothallók a beszédállapot szerint két további alcsoportot alkotnak. 
Az egyik csoportba azok a nagyothallók tartoznak, akiknek verbális kommunikációja kevésbé tér el a halló em-

berekétől: kiejtésük nem, vagy alig rendellenes, szókincsük kismértékben beszűkült, beszédmegértésük jó vagy
közepes, nyelvi kompetenciájuk alig érintett, de nehézségek mutatkoznak az önálló szövegértő olvasás és az írás-
beli kifejezés terén. Ezen alcsoport tagjai többségükben enyhén vagy közepes fokban nagyothallók. 

A nagyothallók másik alcsoportjába azok tartoznak, akiknek verbális kommunikációja nagyobb mértékben tér
el az átlagostól: kiejtésük érthető, jóllehet több hangot hibásan képeznek, szókincsük jelentősen elmaradhat az ép
kortársakétól, beszédmegértésük közepesen vagy gyengén fejlett, a nyelvi kompetencia, az önálló szövegértő ol-
vasás és az írásbeli kifejezés terén nagyobb elmaradásokat mutatnak. Ezen alcsoport tagjai többségükben súlyo-
san nagyothallók és a halláskárosodás a beszéd-kialakulást megelőzően léphet fel. Ebbe a csoportba sorolhatjuk
a beszéd kialakulása után megsiketült, tehát a beszédet természetes úton már elsajátított siketeket is, akik a be-
szédmegértéshez a szájról olvasást használják. A nagyothallók a beszédet hallás útján sajátítják el, a beszéd meg-
értésében a szájról olvasás kiegészítő funkciót tölt be. A nagyothallók mindkét csoportjánál jelentkeznek az elvont
és logikus gondolkodás, valamint az érzelmi, akarati megnyilvánulások eltérései is. A hallásveszteség említett kö-
vetkezményei csökkenthetők, vagy adott esetben megszüntethetők. 

Ha a nagyothalló gyermekeknél az integrált iskoláztatás feltételei nem adottak (családi helyzet, az általános is-
kola pozitív hozzáállása), vagy a beszédállapot rosszabb, akkor a nagyothallók általános iskolájában tanulnak, a
hallási fogyatékosok nevelésére irányuló gyógypedagógiai tevékenység segítségével. Az integrált tanulást a hal-
lássérült emberek nevelésére specializált utazó tanár segíti. A nagyothallók és siketet oktatásában általános al-
kalmazott eljárás az auditív-orális módszer. A nagyothallók általános iskolájában speciális tantárgyak segítségé-
vel történik a sérülések csökkentése, kompenzálása.  A nagyothallók egy része integráltan szakmunkás képesí-
tést szerez, másik része hasonlóan integráltan középiskolai, esetenként felsőfokú tanulmányokat végez.

1.2.4. Kommunikáció hallássérült emberekkel
A siketség ténye viszonylag sok ember életében valóság. Bár a hallásveszteség különböző foka az életvezetés
szempontjából meghatározó lehet, ha ezen különbözőségtől eltekintünk, akkor Magyarországon minden tízedik
ember valamilyen hallási problémával él együtt. Jóllehet a siketen születettek száma ennél jóval kevesebb, de el-
mondhatjuk, a siket emberek halló társaikhoz hasonlóan sikeres életpályát futhatnak be.

A legtöbb siket ember nem úgy tekinti a siketségét, mint egy fogyatékosságot, vagy mint egy megszüntetendő
problémát. Sokuk számára inkább egy „állapot“, mely része egy olyan kulturális tapasztalatnak, amelyet bará-
taikkal – siketekkel és hallókkal – közösen tapasztalnak meg, illetve élnek át.

A siket kultúra egyfajta közösség megtapasztalása, illetve megélése siket emberek között. Ez a kulturális tevé-
kenység magába foglalja a Magyar Jelnyelvet (HSL= Hungarian Sign Language), melyen a kommunikáció zajlik;
információközlést olyan forrásokról, amelyek gazdagíthatják a siket emberek életét; színpadi események eljátszá-
sát és látogatását, amelyeken nem hangzik el hangos szó. Másrészt magába foglalja a siket emberek számára fon-
tos példaképekről és eseményekről alkotott vélekedést, valamint a siket élettapasztalattal kapcsolatos viccelődést.
Mindannyian a magunk módján teszünk bizonyos dolgokat, és ez alól a siket emberek sem kivételek.
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A siket emberek különböző módokon kommunikálnak, számos faktortól függően. Ilyen faktor lehet: az életkor,
amikor a siketség kialakult, a siketség típusa, a nyelvi készség, a hallásmaradvány mértéke, a szájról olvasási
készség, a beszédkészség, a személyiség, a családi környezet, az iskolázottság foka, intelligencia és a személyes
preferencia.

Néhány siket személy csak a beszédet, vagy csak a jelnyelvet használja, ill. a jelnyelv, az ujj-ábécé, a beszéd,
vagy írás, ill. a testbeszéd és az arckifejezés egyfajta kombinációját. A siket emberekkel számos módon kommu-
nikálhatunk. A kulcs annak a felismerése, hogy a technikák mely kombinációja a célravezető az adott siket sze-
mélyekkel. 

Ne felejtsük el, hogy nem az a fontos, hogy ki milyen módon cserél gondolatokat, hanem az a tény, hogy ez
egyáltalán megtörtént!

1.2.5. Kommunikáció siket emberrel személyes szituációban
• Hívja fel magára a siket személy figyelmét, mielőtt beszélni kezd. Szólítsa a nevén; ha ez sikertelen, a váll érin-

tése, egy intés, vagy egyéb látható jel is megteszi a felhívást.
• Vezesse be a siket személyt a beszélgetés témájába.

A siket embernek szüksége van arra, hogy előre tudja, milyen témában fognak beszélgetni, azért, hogy beil-
lessze a használt fogalmakat, amelyek segítik a beszélgetés folytatásában. Ez különösen fontos olyan siket em-
berek esetében, akik a szájról olvasásra támaszkodnak.

• Beszéljen lassan és tisztán, de ne kiabáljon, túlozzon, vagy túlartikuláljon. Az eltúlzás és a szavak túlhangsú-
lyozása eltorzítja az ajakmozgásokat, ezáltal még nehezebbé téve a szájról olvasást. Minden egyes szót pró-
báljon meg erőltetés vagy feszültség nélkül ejteni. A rövid mondatokat könnyebb megérteni, mint a hosszúa-
kat. 

• Az ajkakat elfedő bajusz, szakáll, dohányzás, ceruzarágás és kezének az arca elé helyezése mind nehézzé te-
szik a siket ember számára, hogy kövesse a mondottakat.

• Tartson szemkontaktust a siket személlyel. A szemkontaktus alátámasztja a közvetlen kommunikáció érzését.
Akkor is, ha jeltolmács van jelen, továbbra is beszéljen közvetlenül a siket személyhez. Ha a szükség úgy kí-
vánja, ő fog (majd) a jeltolmácshoz fordulni.

• Nézzen közvetlenül a siket személyre, ha beszél. Kerülje az elfordulást, a táblára írást, vagy az iratok közötti
kotorászást.

• Használja az "én" és "te" szavakat akkor is, ha jeltolmácson keresztül kommunikál, ne pedig: "mondd meg
neki, érti ő?"!

• Kerülje azt, hogy egy fényforrás (mint pl. ablak, vagy éles fény) előtt álljon. Az arcon kialakuló ragyogás és ár-
nyék csaknem lehetetlenné teszi a siket személy számára a szájról olvasást. Kérdezze meg a beszélgetőpart-
nerét, hogyan megfelelő számára, hogy jól lásson.

• Először ismételje meg, azután próbálja meg máshogy megfogalmazni a gondolatot, ha annak meg nem érté-
sével találkozik, minthogy egyszerűen csak unos-untalan ugyanazokat a szavakat ismételgeti. Ha a siket sze-
mély csak egy-két szót vétett el az első alkalommal, egy ismétlés rendszerint segít. Szükség esetén ne haboz-
zon tollat és papírt ragadni, mivel néha bizonyos ajakmozdulat-kombinációkat nehéz felismerni. Az üzenet
közlése, átadása fontosabb, mint a felhasznált eszköz.

• Használjon pantomimot, testbeszédet és arckifejezéseket, hogy kiegészítse a kommunikációt. Egy életszerű
szónokot mindig sokkal érdekesebb szemlélni és könnyebb megérteni.

• Legyen a siket emberhez udvarias beszélgetés közben. Ha csöng a telefon, vagy valaki kopog az ajtón, kérjen
bocsánatot a siket személytől és közölje vele, hogy felveszi a telefont, vagy válaszol a kopogásra. Ne vegye sem-
mibe a siket személyt, és ne folytassa a beszélgetést valakivel, miközben ő várakozik.

• Használjon kiegészítendő kérdéseket, amelyek hosszabb választ igényelnek, minthogy csak "igen" vagy "nem".
Ne feltételezze, hogy a siket ember megértette az Ön közlését, ha bólogat a fejével. Egy kiegészítendő kérdésre
adott felelet viszont bizonyíthatja az Ön információinak sikeres átadását.

1.2.6. Kommunikáció siket emberrel csoporthelyzetben:
Ha csoportszituációban (ülések, tanórák, stb.) Ön találkozik siket emberekkel, az alábbi javaslatok megkönnyít-
hetik a kommunikációt:
• A számára legelőnyösebb távolságra ültesse a siket személyt. Ez rendszerint az előadóhoz közeli széket jelent,

s azért fontos, hogy a siket személy jól láthassa a szónok ajkait. Ha lehetséges, kerek asztalt vagy félkörös ül-
tetést használjon, hogy mindenkinek az arcát láthassa. Rendszerint a siket személy maga fogja a legjobban
tudni, hogy hová kell ülnie. Fordítson figyelmet a helyiség világítására is, azért, hogy a szónok helyes megvi-
lágításba kerüljön.

• A várhatóan felhasználásra kerülő szakszavakat, ritka idegen szavakat előre közölje! Nehéz, sőt egyenesen
lehetetlen ismeretlen szókincsű beszédet és ujjbetűzést leolvasni. Ha az új szókincset nem lehetséges előző-
leg bemutatni, írjuk fel a kifejezéseket papírra, táblára vagy írásvetítőre. Az előadást vagy egy film bemuta-
tását egy rövid vázlat vagy egy forgatókönyv előzetes kézbeadása teszi követhetővé a siket személy számára.
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• Kerülje a szükségtelen megállást és beszélést, miközben Ön a táblára ír! Nehéz egy mozgásban lévő személy
beszédét leolvasni és lehetetlen azét, aki háttal áll. Írjon, vagy rajzoljon a táblára, azután forduljon a csoport felé
és úgy magyarázza az írottakat!

• Ha írásvetítőt használ, ne nézzen le rá, miközben beszél!         
• Használjon szemléltető eszközt, ha lehetséges! A látás a siket ember elsődleges információ felvevő csatornája.

Használja ki a rendelkezésre álló eszközöket, beleértve a filmeket, írásvetítőket, ábrákat és táblákat. Adjon időt
a résztvevőknek arra, hogy elolvassák, mielőtt beszélni kezd!

• Győződjön meg arról, hogy lényeges információ nem kerüli el a siket személy figyelmét. Írjon fel bármiféle vál-
tozást, ami a találkozási időpontokat, speciális feladatokat, járulékos utasításokat, stb. illeti. Biztosítson időt,
amikor kézikönyvekre, vagy szövegekre hivatkozik, mivel a siket embereknek először az írottakra kell tekin-
teniük, mielőtt újra a szónokra figyelnének.

• Enyhén lassítsa le a kommunikáció ütemét, hogy elősegítse a megértést. Sok előadó túlságosan gyorsan beszél.
Biztosítson külön időt a siket személy számára, hogy kérdéseket tegyen fel, vagy azokra válaszoljon.

• Ismételje meg azokat a kérdéseket, vagy megállapításokat, amelyek a terem végéből hangzottak el és mutas-
son a beszélő személyre. Tartsa emlékezetben, hogy a siket ember ki van zárva mindabból, ami a látókörén
kívül történik.

• Biztosítson a siket személy számára teljes értékű részvételt a vitákban. Nehéz a siket embereknek a csoport-
beszélgetésekben részt venni, mivel nem tudják biztosan, hogy a beszélők mikor fejezték be a mondanivaló-
jukat. A csoportvezetőnek időről időre fel kell ismernie a siket ember hozzászólási szándékát, hogy lehetővé
tegye számára a teljes értékű részvételt! 

• Vigyázzon a szerepváltásokra és adjon a siket személynek esélyt arra, hogy egy pillantást vethessen minden
egyes résztvevőre, mielőtt azok megszólalnak.      

• Képzési helyzetekben alkalmazzon különböző szituációs gyakorlatokat. Mint minden más ember, a siket ember
is gyorsabban tanul gyakorlatban cselekedve, mint elméletben. Amit nehéz lenne szavakban megmagyarázni,
azt lehet, hogy könnyedén megértené a tevékenységet bemutatva.

• Használjon jeltolmácsot nagycsoportos közegben. Ilyen helyzetben egy jeltolmács sokkal könnyebbé teszi a
kommunikációt egy siket személy számára. A jeltolmács az információ átadásában néhány szóval a szónok mö-
gött lesz. Ezért biztosítson időt a siket személynek, hogy minden információ eljusson hozzá, és így kérdéseket
tehessen fel.

• Kérjen fel egy személyt, hogy az információt jegyzetben rögzítse. Sok siket ember számára nehéz az előadóra
figyelni és egy időben jegyzetet is készíteni.

1.2.7. Kommunikáció siket emberrel, jeltolmács segítségével
A jeltolmácsok előadások, ülések alkalmával vagy egyéb csoportos szituációban segíthetik elő a kommunikációt.
Mielőtt jeltolmács igénybevételét kérné, ne feledkezzen meg arról, hogy a jelnyelv ismerete egyetlen személyt
sem képesít arra, hogy jeltolmácsként működjön. A legjobb egy hivatásos jeltolmácsot használni, aki képzett szak-
ember és etikai kódex köti.

Mielőtt jeltolmácsot kérne, kérdezze meg a siket személyt, hogy milyen típusú jeltolmácsot szeretne. Van, aki
a magyar jelnyelvben (HSL = Hungarian Sign Language) járatos jelnyelvi tolmácsot kér, de van, aki jelesített ma-
gyart használót. Mások esetleg orális tolmácsot kérnek, és bizonyos körülmények között szükséges lehet beszédre
fordítani azt, amit a siket személy szeretne kifejezni. 
Néhány tanács, amit érdemes szem előtt tartani, amikor tolmácsszolgáltatást jegyzünk elő:
• Tájékoztassa a tolmácsszolgálatot a siket személy igényeiről, és arról, milyen időtartamban kerül sor tolmá-

csolásra. Ha szigorúan szaknyelvet fognak használni, a szolgálat megpróbál olyan jeltolmácsot biztosítani, aki
járatos lesz az adott szakmában.

• Beszélje meg előre a tarifát és az esetlegesen felmerülő különleges igényeket a jeltolmáccsal. Ezeket a tarifákat
nem a siket személlyel kell megtárgyalni, amennyiben nem a siket személy fizet!

• Úgy kezelje a jeltolmácsot, mint egy hivatásos szakértőt. Udvarias dolog és szükségszerű bemutatni a jel-
tolmácsot a csoportnak és elmagyarázni, hogy ő miért van jelen. Legyen tekintettel a jeltolmács sajátos igé-
nyeire, mint pl. egy pohár víz, egyenes hátú szék, stb. Ha a tolmácsolási szituáció ebédet, vagy más étkezést
is magában foglal, a jeltolmácsot ugyanaz az „előjog”, bánásmód illeti meg, mint a csoport többi tagját. Hasz-
nos a jeltolmáccsal is találkozni egy negyedórával az előadást megelőzően, és pontosan tisztázni minden
körülményt.

• Ha egy ülés egy óránál hosszabb ideig tart, két jeltolmács legyen jelen, akik negyedóránként váltják egymást.
• Iktasson be szüneteket az ülés folyamatába. A siket személynek fárasztó hosszú időn át követni egy jelnyelvi

vagy orális tolmácsot, így tolmács számára is biztosítja a szükséges pihenési időt. Gondoskodjon a tolmács jó
megvilágításáról. Ha a tolmácsolási szituáció a terem elsötétítését igényli diák, videók vagy filmek vetítése
miatt, segédfényforrásra van szükség azért, hogy a siket személy láthassa a jeltolmácsot. Ha nem lehet kis-
lámpát, vagy spotlámpát szerezni, nézze meg, hogy nem lehet-e a világítást elhalványítani úgy, hogy még így
is elég fény maradjon a jeltolmács megvilágításához.
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• Közvetlenül a siket személyhez fordulva beszéljen, ha jeltolmácsot alkalmaz a kommunikáció során. A jeltol-
mács nem része a beszélgetésnek és nem szabad hangot adnia személyes véleményének, vagy belépnie a be-
szélgetésbe. Ha a siket személy azt akarja, hogy a jeltolmács megmagyarázzon valamit a beszélgetésből kie-
melve, ő az egyetlen, aki erre megkérheti.

• Ne felejtse el, hogy a jeltolmács egy kevéssel mindig az előadó mögött jár. Adjon időt a jeltolmácsnak, hogy az
adott szakaszt befejezze, és így a siket személy kérdéseket tehessen fel, vagy hozzászóljon a vitához.

• Egy időben csak egy személyt engedjen beszélni csoportbeszélgetések alkalmával. A jeltolmácsnak nehéz egy
időben számos ember beszédét követni. Követeljen meg egy rövid szünetet az előadók között, hogy a jeltol-
mácsnak lehetősége legyen befejezni, mielőtt a következő előadó elkezdi.

• Világosan és normálhangon beszéljen, amikor jeltolmácsot alkalmaz. Ügyeljen a beszédtempóra. A siket sze-
mély kérheti a szónokot, hogy beszéljen lassabban, illetve a tisztázás érdekében ismételjen meg egy-egy szót,
vagy mondatot.

• Ha lehetőség van rá, a jeltolmács néhány nappal, vagy órával az előadás megkezdése előtt kapja meg a szö-
veget írásban.

• Mint végső udvariassági gesztus, köszönje meg a jeltolmácsnak a közreműködést. Tisztázza a siket személlyel,
hogy elégedett volt-e a jeltolmács munkájával. Bármilyen felmerülő gondról, illetve félreértésről értesítse a jel-
tolmácsot közvetítő Tolmácsszolgálati Irodát. Ha elégedett, figyelmesség erről a Tolmácsszolgálati Irodát is tá-
jékoztatni.

1.2.8. Kommunikáció hallássérült emberrel a munkahelyen
Az a társadalmi törekvés, hogy a hallássérült emberek integrálódjanak a hallók közé, leginkább a munkahelye-
ken valósul meg. A megvalósítás módja különböző lehet a siket vagy nagyothalló alkalmazott munkaköri fele-
lősségétől, technikai felkészültségétől, kommunikációs preferenciáitól, valamint a szervezet sajátosságaitól füg-
gően. Általában nem szükséges lényegi, nagyszabású változtatásokat bevezetni a munkahelyeken annak érde-
kében, hogy a munkakörülmények a hallássérült alkalmazottak számára is megfelelőek legyenek. Van azonban
néhány dolog, amellyel a munkahelyeket hozzáférhetőbbé, és ezáltal kellemesebbé teheti a siket vagy nagyothalló
munkatársak számára.

Tartsa szem előtt, hogy a siket személy is érzékeny a zajra. Az egy mítosz, hogy a siket ember olyan zajos
környezetben is tud dolgozni, amilyet a halló ember már nem tud elviselni. A legtöbb siket embernek van
némi hallásmaradványa és ezért zavarják a hangos zajok. A zajos környezet a nagyothalló emberek szá-
mára is kommunikációs akadállyá válhat, hiszen például aki hallókészüléket visel, azoknál a hangos vagy
háttérzajok interferálhatnak és eltorzíthatják a személy hallókészülékének hangerősítését, amely megne-
hezítheti a beszédfelismerést. Sőt, a hangos zajok tovább is ronthatják a hallássérült személy meglévő hal-
lásmaradványát.
• Használjon jelzőberendezéseket/eszközöket, ha egy hallássérült alkalmazott egyedül dolgozik egy adott he-

lyen. A legtöbb ilyen eszköz olcsó és könnyen beépíthető a meglévő riasztó rendszerbe. Például a riasztó szi-
réna áramkörébe bekötött egyszerű jelfogó, szabványizzó és foglalat elegendő ahhoz, hogy villogó fényjelzést
adjon. A villogó fény és hangjelzést használó tűz és gázszivárgás-jelzők csatlakoztathatók a rendes elektro-
mos hálózatra. Más eszközök jelezhetik, pl. a gép hibás működését, vagy az ajtócsengőt és a telefoncsengést.
Munkahelyen történő segítésüket, környezetük akadálymentesítéséről és egyéb problémáikról részletesen ol-
vashatnak még „Bevezetés az esélyegyenlőséget szolgáló info-kommunikációs technológiákba” (IKA02) Tudástár Hát-
rányos helyzetű felhasználók problémái c. fejezetében 9-12. oldal között.

• Készüljön fel áramszünetekre: olyan helyekre, amelyek nem kapnak vészvilágítást a központi rendszertől,
kicsi, kimaradás biztos, konnektorba csatlakoztatható fényforrásokat szereljen fel! Ezek a világítások minden
dolgozó biztonságát szolgálják vészhelyzetekben.

• Értesítse a biztonsági személyzetet, ha egy hallássérült dolgozó egyedül fog dolgozni éjszaka, vagy nem szok-
ványos időben, pl. hétvégén. 

• A siket vagy nagyothalló dolgozó munkaterületét rendszeres időközönként ellenőrizni kell.
• Vonja be a hallássérült dolgozót a munkahely hétköznapi életébe. Időbe kerülhet hozzászokni némely siket

vagy nagyothalló ember beszédhangjához, de a közös napi ebédelésbe, kávészünetekbe, hivatali köszönté-
sekbe bevonva a munkahelyi csoport tagjává fog válni.

• A hallássérült emberekkel is tud telefonon értekezni elsősorban sms-formájában, vagy videotelefon segítsé-
gével, bár ez még mindig drága megoldás. Célszerű a munkahelyen a skype vagy az msn használatának en-
gedélyezése, mely megkönnyíti és gyorsítja a hallássérült emberekkel történő kommunikációt.

Kommunikáció írásban:
• Mindig kérdezze meg a siket embereket, hogy vajon nem örülnének-e jobban az írásos kommunikációnak.

Előre ne feltételezze, hogy ezt részesítik előnyben. Ha az írást használja, vegye tekintetbe a magyar nyelv ol-
vasásában és írásában való jártasságukat. Ez függhet attól, hogy siketen születettek-e, vagy esetleg egy ké-
sőbbi életszakaszukban vesztették el hallásukat, illetve hogy milyen módszerrel oktatták őket, valamint hogy
ők melyik kommunikációs módszert részesítik előnyben.
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• Rövid és egyszerű megfogalmazást használjon! Határozza meg a kommunikáció tárgyát, kerülje a feltételezé-
seket, és mondatai legyenek tömörek. Nem szükséges minden egyes szót kiírni! Rövid kifejezések vagy néhány
szó gyakran elegendő az információ átadásához.

• Ne használjon eldöntendő kérdéseket! A kiegészítendő kérdések olyan válaszadást igényelnek, amelyek le-
hetővé teszik annak megítélését, hogy vajon helyesen értették-e üzenetét.

• Miután leírta üzenetét, figyelje a siket személy arcát! Ha láthatják egymás arckifejezéseit, a kommunikáció
könnyebb és pontosabb lesz. Használjon vizuális megjelenítést, ha speciális vagy szakkifejezéseket magyaráz
egy siket személynek. Ábrák, függvények (diagrammok), stb. segítik az információ felfogását.

1.3. Mozgássérült emberek a munka világában

Alfejezet célja:
Az alfejezet célja bemutatni, hogy a mozgássérült embereknek milyen lehetőségeik és korlátaik vannak a munka
világában, rámutatni arra, hogy az őket alkalmazó munkaadóknak mire kell figyelniük, illetve arra is, hogy mikor
célszerű/szükséges külsős szakembert bevonni annak érdekében, hogy a megváltozott munkaképességű egyén
megfelelő munkakörnyezetben tudjon dolgozni, és így az optimális munkateljesítményt elérni. 

Fogalmak:
Mozgáskorlátozottság, akadálymentesítés, mozgássérült emberek alkalmazása, humán akadálymentesítés, fizi-
kai/technikai akadálymentesítés

Összefoglalás:
Valamennyi fogyatékosság közül a legnagyobb eltérések és megjelenési formák talán a mozgáskorlátozottaknál
fordulnak elő: az enyhe sántítástól kezdve a bottal, járókerettel járáson, kerekesszéken keresztül egészen a gya-
korlatilag a külvilággal nem kommunikáló, önálló életvitelre – és így a munka világába bekapcsolódásra sem –
képes fogyatékosokkal egyaránt találkozhatunk. A mozgássérült munkavállalók alkalmazását az is megnehezít-
heti, hogy a munkaadónak a fogyatékosság fokától függően esetleg komolyabb beruházásokat kell végrehajtania
(átalakítás, átépítés). Ugyanakkor a mozgássérült emberek szakmai ismeretei semmiben sem maradnak el az ép
munkavállalókétól, ezért érdemes őket alkalmazni megannyi fizikai és szellemi munkakörben egyaránt. 

Bevezetés:
Mozgássérült az a személy, akinél a mozgásszervrendszer veleszületett vagy szerzett károsodása és/vagy funk-
ciózavara miatt jelentős és maradandó mozgásos akadályozottság áll fenn, melynek következtében megváltozik
a mozgásos tapasztalatszerzés és a szocializáció. A mozgássérült, mozgáskorlátozott, végtaghiányos munkavál-
lalók jelentős részénél szükség van az akadálymentes munkakörnyezetre annak érdekében, hogy feladatukat és
munkakörüket az elvárásoknak megfelelően tudják ellátni. A népszámlálási adatok szerint 2001-ben a fogyaté-
kos népességben a mozgássérült embereké a legnagyobb csoport, a fogyatékos emberek több mint 40 %-át adják.
A munkavállalás szempontjából fontos elmondanunk azonban, hogy a mozgássérülés, a látás- és hallássérülés-
hez hasonlóan, elsősorban az időskorú emberek betegségei. Korösszetételük alapján a mozgássérültek 55%-a
időskorú, azaz hatvan év feletti, 43 %-uk munkaképes korú, míg 1,7 %-uk 0-14 év között található, ezen belül a
nemek aránya az összes fogyatékosságon belül 33,6 %-a férfi és 39 %-a nő. Az iskolai végzettség tekintetében
azok aránya, akik az általános iskolát sem végezték el, nagyon alacsony (1 % alatti). A legtöbb mozgássérült
ember Magyarországon általános iskolai végzettséggel rendelkezik (42 %), viszonylag alacsony a középiskolát
végzettek (15 %) és még alacsonyabb a főiskolát, egyetemet végzettek részaránya (csak 5 %). Foglalkoztatottsá-
guk is alacsony, alig 7 %-ék.

1.3.1. Mozgáskorlátozottság, mozgáskorlátozott személyek4

A mozgássérült személyek speciális rehabilitációs szükségleteinek alakulását továbbá a segítségnyújtás szem-
pontjait jelentős mértékben befolyásolja a károsodás keletkezésének ideje, annak formája, mértéke továbbá terü-
lete, kiterjedése, halmozott fogyatékosság esetén a társuló funkciózavarok (pl. beszéd, értelmi funkciók, érzék-
szervi funkciók) típusa és mértéke. Egy kategóriába tartoznak azok a mozgásos tünetcsoportok, amelyek a komp-
lex rehabilitáció megvalósítása szempontjából azonos vagy hasonló feladatot jelentenek.
Ebből a szempontból a következő csoportosítás alakítható ki:
• Végtagredukciós fejlődési rendellenességek és szerzett végtaghiányok.
• Petyhüdt bénulást okozó kórformák.
• Korai agykárosodás okozta (spasztikus, atetotikus, ataxiás jellegű) mozgás-rendellenességek.
• Ortopédiai és egyéb kórformák.
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1.3.2. Ajánlások a mozgáskorlátozott személyek alkalmazásakor5

A jelentősen eltérő kóreredet és károsodás miatt a mozgássérült emberek egyénileg is sok eltérést mutatnak. A
tapasztalatszerzési lehetőségek és a környezethez való alkalmazkodás akadályozottságának mértéke nagy egyéni
eltérésekkel határozza meg – többek között azt is – hogy a mozgáskorlátozott személy egyáltalán megtalálhatja-
e a helyét a munka világában, és ha megtalálta, akkor milyen lehetőségei (és korlátai) vannak alkalmazásának,
karrierútjának. 

A munkaadóknak tekintettel kell lennie arra, hogy a mozgásfejlődés menete és a mozgáson alapuló tevé-
kenységek kivitelezése megváltozik, s ezáltal elsősorban a magasabb szintű, összetett mozgásformákra épülő
(fizikai) munkakörök betöltése nem, vagy csak komoly korlátozások mellett lehetséges. Mivel a mozgáskor-
látozott személy mozgásos tapasztalatszerzésének megváltozása nehezíti az érzékelés-észlelés folyamatát, az
információ-felvételt és ezáltal az ismeretszerzést, ezért a munkaadónak körültekintően kell alkalmazni (vagy
más munkakört kell felajánlani) a mozgáskorlátozott munkavállalót az olyan munkakörökben, ahol a külvi-
lágból származó információk gyors felfogása és ennek alapján a gyors döntések meghozatala alapkövetel-
mény. A mozgáskorlátozott munkavállalóval történő kommunikáció – mivel a mozgásos akadályoztatás miatt
nem, vagy nehezebben tud kommunikálni a fogyatékos nonverbálisan, illetve metasíkon – türelmet, komo-
lyabb odafigyelést kíván meg a munkaadótól (közvetlen vezető), illetve a munkacsoporttól. A beszédszervek
sérülése akadályozhatja a beszéd kialakulását, késve jelentkezik, illetve hibás lehet, emiatt a munkacsoportba
történő beilleszkedés nehézkes lehet, erre ugyancsak figyelnie kell a közvetlen vezetőnek. Több odafigyelés-
sel, a fogyatékos munkavállalóval történő beszélgetésekkel, a munkacsoport felkészítésével a mozgássérült
munkavállaló szociális kapcsolati képessége fejleszthető. Munkája, szakértelme révén megbecsült, elismert
tagja lehet egy olyan közösségnek, amelyik befogadta, elfogadta őt, egyenrangú partnerként kezeli, számít
munkájára, szakértelmére. 
Ugye én is dolgozhatok c. sorozatból 4. rész 0.48-2.21. perc közötti részlet megtekintése

1.3.3. A munkakörnyezet akadálymentesítésének a szempontjai
A mozgáskorlátozottság tartóssága, visszafordíthatatlansága gyakran az átlagostól eltérő pszichés, szociális és fi-
zikai szükségleteket teremt. A sajátos szükségletek – kórformától és egyéni mozgásállapottól függően – a követ-
kező területen jelentkeznek:
• hely- és helyzetváltoztatás (nagymozgások), 
• érzékelés-észlelés, tapasztalat-, információ- és ismeretszerzés,
• önkiszolgálás, önellátás, mindennapos tevékenységek, önálló életvitel,
• kézfunkció, manipuláció, író- és rajzoló mozgásteljesítmény, tárgy- és eszközhasználat, 
• kommunikáció (verbális és nonverbális),
• énkép, önismeret, személyközi kapcsolatok.

1.3.4. Humán akadálymentesítés 
A mozgássérült munkavállalóval célszerű tisztázni a felvételi eljáráskor, vagy a munkába álláskor, hogy mi az a
mozgásforma, amiben segítséget igényel (pl.: a többi kollegától). Nem javasolt a munkacsoport számára, hogy
minden egyes mozdulatnál a segítségére siessen, mert ezzel sértheti a mozgássérült munkavállaló önértékelését,
emberi méltóságát. Javasolt, hogy a munkaadó, a közvetlen munkahelyi vezető, a munkacsoport tagjai és moz-
gássérült munkavállaló állapodjanak meg egy olyan jelzésrendszerben, amikor a fogyatékos személy munkatár-
sai segítségét kéri a mozgásban, helyváltoztatásban. Mivel a mozgássérült munkavállalónak alapvetően több
időbe kerül az egyes mozgásformák végrehajtása (helyváltoztatás, helyzetváltoztatás, mindennapos tevékeny-
ségek), ezért a munkacsoporttól több türelem kívántatik meg. 

1.3.5. Akadálymentesítés
Az akadálymentesítésnél alapvető kérdés annak eldöntése, hogy a mozgássérült munkavállaló otthonából
(távmunka), vagy a munkahelyen tudja/kívánja az adott munkafolyamatokat és feladatokat ellátni. Táv-
munkánál nagy valószínűség szerint a mozgássérült munkavállaló már kialakította azt az otthoni munka-
környezetet, amelyik megfelelő számára a „bedolgozáshoz”, így a munkaadónak alapvetően nem kell speci-
ális, a fogyatékos munkavégzését segítő eszközökbe beruháznia. Ennek ellenére még ebben az esetben is ja-
vasolt, hogy szakember (rehabilitációs szakmérnök) keresse fel a mozgássérült személyt otthonában, és ta-
nácsaival segítse a hatékonyabb, kényelmesebb, egészségesebb munkakörnyezet megteremtését. A szakem-
ber javaslatot tehet a munkaadónak is a tekintetben, hogy milyen (speciális) eszközöket kell beszereznie
ahhoz, hogy a fogyatékos munkatárs munkáját, munkavégzését segíteni tudja. Munkahelyen történő segíté-
süket, környezetük akadálymentesítéséről és egyéb problémáikról részletesen olvashatnak még „Bevezetés az
esélyegyenlőséget szolgáló info-kommunikációs technológiákba” (IKA02) Tudástár Hátrányos helyzetű felhasználók
problémái c. fejezetének 13-15. oldalán.
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Sokkal komolyabb odafigyelést és beruházást igényel az, amikor egy meglevő munkakörnyezetet (pl.: iroda,
üzem) kell akadálymentesíteni annak érdekében, hogy a mozgássérült munkavállaló a többiekkel – közel – azo-
nos feltételek mellett tudja ellátni munkafeladatát. 
Az akadálymentes munkakörnyezet kialakításánál célszerű figyelembe venni a következőket:
1. Hely a vízszintes közlekedéshez
a) A közlekedési útvonalaknak, folyosóknak, egyéb helyiségeknek megfelelően szélesnek, magasnak, akadá-

lyoktól mentesnek kell lennie. 
b) Az adott munkaszervezetben a munkavédelmi (fő)előadók a legtöbb esetben a közlekedési utakat rendszere-

sen ellenőrzik, és eltávolítanak minden olyan bútort és berendezési tárgyat, amelyik gátolja a szabad mozgást.
Nem jelent számukra lényegesen több munkát az, ha figyelmük a megváltozott munkaképességű munkavál-
laló vízszintes közlekedésére is kiterjed. 

c) Zártvégű közlekedő utakon, ajtók előtt, lifteknél a kerekesszékes és egyéb mozgás-segédeszközt használó mun-
kavállalóknak megfelelő helyre van szükségük ahhoz, hogy megforduljanak/elforduljanak. 

d) Az irodák, üzemegységek többségében a tájékozódást segítő információs táblákat is kihelyeznek, melyek az ép
munkavállalókat segítik az eligazodásban. Ezek a táblák kiegészíthetőek a mozgássérült személy tájékozódá-
sát segítő feliratokkal (pl.: mozgássérült mosdó), elenyésző többletköltség mellett. 

e) Kiemelt figyelmet kell kapnia a menekülő útvonalak akadálymentesítésének.

2. Bejáratok
a) A munkahelyhez vezető ajtóknak, kapuknak megfelelően szélesnek és magasnak kell lennie. A szervezetek

munkavédelmi szakemberei rendszerint tudják, hogy melyek ezek a (szabványosított) méretek. A gyáregysé-
gek többségében a bejáratok kellően méretesek ahhoz, hogy a kerekesszék és az azt hajtó kéz, a járókeret, a tám-
bot, a mankó biztonságosan elférjen/átférjen. Irodákban szükség lehet egyes bejáratokat szélesíteni, és/vagy
olyan útvonalakat kialakítani (a munkakörnyezet megközelíthetőségét figyelembe véve), amelyeknél a fo-
gyatékos munkavállaló kényelmesen elférhet. 

b) Körültekintést igényel az irodák, a raktárak és egyéb (kisegítő és kiegészítő) helyiségek ajtajainak és szabad te-
reinek kialakítása. Alapvetés, hogy a kerekesszékben ülő embernek annyi hely kell az ajtónyitáshoz, hogy a ki-
lincset lenyomva az ajtó nyitási ívén kívül tudjon maradni. 

c) Az irodák és üzemegységek többségénél érintőkártyás beléptető / ajtónyitó rendszerek kerültek kialakításra,
melyek a mozgássérült munkavállaló számára is megfelelőek, amennyiben (1) ezek elhelyezése a megfelelő ma-
gasságokban történt, (2) olyan RFID technológiát alkalmaznak, amelyik lehetővé teszi néhány méteres ható-
távolságból is az ajtók automatikus kinyitását/becsukását. 

d) Ajánlatos a küszöböket megszüntetni, mert ezekben a mozgássérült kolléga megbukhat, balesetet szenved-
het. 

e) Ahol csapóajtók vannak, azokat (1) vagy ki kell támasztani (amennyiben ezt a munkabiztonság lehetővé teszi),
(2) vagy fotocellás/RFID-s változatra kell kicserélni, illetve kiegészíteni. Ez ugyan jelentős többletköltséget je-
lenthet a munkaadó számára, de az automatikus ajtónyitás/zárás a többi munkavállalók munkáját is meg-
könnyíti, így haszna van valamennyi munkavállaló számára.

f) A gombkilincseket célszerű lecserélni a hagyományos változatra. Ez a csere a fotocellás/RFIDs ajtókhoz ha-
sonlóan a többi munkavállalók munkáját is kényelmesebbé teszi.

3. Függőleges közlekedést segítő eszközök 
a) Az irodák és üzemegységek akadálymentesítésénél – ahol erre lehetőség van – kerülni kell (meg kell szün-

tetni) a szintkülönbségeket. Erre a liftek, rámpák, lejtők egyaránt alkalmasak lehetnek.
b) Lifteknél, egyéb felvonóknál biztosítani kell a mozgássérült személy számára az önálló kezelhetőséget azzal,

hogy a kapcsológombokat olyan magasra szerelik, ami még a számára is elérhető.

4. Bútorok, berendezések, kiegészítők
a) Az irodák, üzemek többségében használt bútorok jelentős része nem, vagy csak komoly fenntartásokkal felel

meg a mozgássérült munkavállaló igényeinek.
b) A mellékhelyiségek bútorait (vagy annak legalább egy részét) alacsonyabbra kell szerelni, illetve ki kell alakí-

tani a fogyatékos személy számára az igényeinek és szükségleteinek megfelelő, az átlagosnál tágasabb, ka-
paszkodókkal, jelzőberendezéssel felszerelt WC-fülkét. 

c) A bútorok és egyéb berendezési tárgyak között elegendő helynek kell lennie ahhoz, hogy a kerekesszékes (já-
rókeretes) munkavállaló kényelmesen el tudjon helyezkedni, illetve meg tudjon fordulni.

d) A kapcsolókat, kezelőgombokat olyan magasra kell helyezni, hogy azokat a kerekesszékes munkavállaló is
kényelmesen el tudja érni.

e) Szakorvosi/üzemorvosi és/vagy rehabilitációs szakmérnöki javaslat figyelembe vételével olyan bútorokat
(asztak, szék) célszerű vásárolni, amelyik személyre szabottan megfelel a mozgássérült munkavállaló igénye-
inek, elvárásainak.
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5. Kommunikáció, info-kommunikáció
a) A mozgássérült személyeket – megfelelő szakmai ismeretek birtokában – a kommunikációs és info-kommu-

nikációs eszközök az élet szinte minden területén, így a munka világában is segítik. 
b) A mozgássérült személyek képzésénél a munkaadónak javasolnia kell a számítástechnikai ismeretek javítá-

sát/fejlesztését, illetve lehetővé kell tennie, hogy ezek a személyek – rehabilitációs szakmérnök bevonásával
– megismerjék a speciális kommunikáció szoftver- és hardvereszközeit.

c) Szükség esetén ezen eszközöket célszerű a munkacsoport nem fogyatékos tagjaival is megismertetni.
d) Nehéz verbális kommunikációnál még a legegyszerűbb számítógép is komoly segítséget jelent. 
e) Beszéd hiányában kézírás és/vagy számítógép segítségével könnyebben kommunikálhatunk a kollégánkkal. 
f) A munkaadónak – amennyiben ezt a fogyatékos munkavállaló igényli – be kell szereznie azokat a speciális

hardver- és szoftvereszközöket (pl.: fejegér, szemmozgást követő beviteli eszköz), amelyek hiányában nem
tudja sikeresen és eredményesen elvégezni munkafeladatait. 

g) Ha a mozgássérült személy augmentatív vagy alternatív kommunikációs eszközt használ (kép-, jelkép- szim-
bólumrendszerek, betűtáblák, elektronikus kommunikátorok, számítógépek stb.), akkor a munkacsoport tag-
jainak, illetve vezetőjének is célszerű megismerni ennek használatát a kölcsönös kommunikáció kialakítása ér-
dekében. 

6. Speciális, egyénre szabott gyógyászati és rehabilitációs eszközök, lehetőségek
a) Ezek kiválasztásánál a munkaadónak célszerű kikérnie az adott munkavállaló lehetőségeinek/korlátainak és

igényeinek figyelembe vételével szakorvos/üzemorvos, rehabilitációs szakmérnök tanácsát. 
b) Amennyiben a mozgássérült munkavállalónak vannak tapasztalatai (pl.: előző munkahely) a speciális eszkö-

zök vonatkozásában, a munkaadó bátran kikérheti tanácsait, illetve szakemberrel közösen tervezhetik
meg/alakíthatják ki a munkakörnyezetet. Egy ilyen környezet a mozgássérültet motíválja, kedveli, örül benne
dolgozni, munkateljesítményére ösztönzően hat.

c) Az egyénre szabott cafeteria-rendszerben is tekintettel lehet a mozgássérült munkavállalóra a munkaadó. Ja-
vasolhat keret biztosításával olyan lehetőségeket (pl.: gyógyüdülő, gyógyfürdő), amelyek a mozgássérült kol-
lega rehabilitációját, állapotának javulását segítik elő.

1.4. Értelmi sérült emberek a munka világában, valamint az autista emberek – Munkakörnyezet és
munkakör kialakítása értelmi sérült emberek számára

Alfejezet célja:
Megismertetni a hallgatókkal az értelmileg akadályozottság okait illetve, hogy milyen típusai vannak ennek a
fogyatékosságnak.
Bemutatni azt, hogy az értelmi sérült embereknek milyen lehetőségeik vannak a munkaerőpiacon az elhelyez-
kedésre, illetve, hogy milyen módon lehet támogatni, segíteni a munkahelyi beilleszkedésüket.
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Fogalmak:
értelmi akadályozottság, tanulási akadályozottság, autizmus, autisztikus spektrumzavar,Támogatott Foglalkoz-
tatás

Összefoglalás:
A társadalom úgy tekint az értelmi fogyatékosok emberekre, hogy ők mindenképpen mások gondoskodására
szorulnak, esetleg monoton, fizikai munka elvégzésére képesek. Pedig az értelmi fogyatékos emberek képessé-
gei is fejleszthetőek, és képesek más munkák elvégzésére is. Több foglakoztatási program tapasztalata azt mutatja,
hogy megfelelő képzéssel az értelmi fogyatékos emberek irodai munkák végzésére is alkalmasak, ami felkeltette
több munkaadó érdeklődését is, jelezték, hogy szívesen alkalmaznák őket. 

Bevezetés:
Magyarországon az értelmi fogyatékos emberek száma, a 2001-es népszámlálási adatok szerint 56 963 fő. Kö-
zülük elenyésző azoknak a száma, akik aktívan dolgoznak. A fogyatékkal élő emberek jogairól és egyenlő esé-
lyeinek biztosításáról szóló 1998-as törvény értelmében a fogyatékos embereknek jogukban áll integrált mun-
kahelyen, vagy ennek hiányában védett munkahelyen dolgozni. A 2001-es népszámlálási adatok tükrében az 56
963 értelmi fogyatékos emberből az aktív korúak (15-64 éves kor közöttiek) száma 39 841 fő, az aktívan foglal-
koztatottak száma 3992 fő, 671 értelmi fogyatékos munkanélküli. Az inaktívak száma, vagyis saját jogú nyug-
díjas, járadékos, rokkantsági nyugdíjas, baleseti járadékos stb. 26 903 fő, az eltartottak száma 25 397 fő. 

1.4.1. Az értelmi akadályozottság6

Az értelmi fogyatékosság gyűjtőfogalom. Átfogó kifejezése mindazoknak a különböző súlyosságú, az első élet-
évektől jelentkező állapotoknak, melyekre elsősorban az általános értelmi képesség károsodása, fejlődésének szé-
leskörű és számottevő lelassulása, így az intellektuális teljesítés jelentős elmaradása a jellemző. Ez az állapot be-
folyásolja a személyiségfejlődést, a kommunikációt, a tájékozódást, a tanulást, a társadalmi alkalmazkodást (a
részleges önállóságtól a teljes függésig). A fejlődés gyermekkorban egyenetlen, elveszti harmonikus jellegét, a
jellegzetes fejlődési ugrópontok, szintek elmosódnak. 

Kialakulásának oka lehet genetikai (kromoszomális, pl. a Down-szindróma) és/vagy a központi idegrend-
szert, az agy működését a fejlődés korai szakaszában – születés előtt, közben és után – ért károsító hatások (pl.
mérgezések: dohányzás, alkohol); vírus- és bakteriális fertőzések; anyagcserezavarok; vércsoport összeférhe-
tetlenség; oxigénhiány; szülési sérülések; agyvelő- és agyhártyagyulladás. Ezen kívül léteznek ismeretlen ere-
detű kóroktani tényezők. A pszichiátria megkülönböztet enyhe, mérsékelt, súlyos és igen súlyos értelmi elmaradott-
ságot. Ez a súlyosság szerinti felosztás azonban csak mesterséges határokat jelöl ki, nem lehet kizárólagos pon-
tossággal meghatározni. A magyar gyógypedagógia jelenleg a tanulási akadályozottság (tanulásban akadályo-
zottak – enyhén értelmi fogyatékos és nehezen tanuló gyermekek) és az értelmi akadályozottság (mérsékelt
értelmi fogyatékosságtól alsó határ nélkül) kifejezéseket használja. Az értelmi fogyatékosság nem azonos sem
a környezeti ártalmakból adódó másodlagos értelmi  elmaradottsággal, sem a pszichiátriai megbetegedésekkel,
sem a demenciával. Tehát nem betegség, hanem állapot, amely a biológiai károsodás következtében vissza-
fordíthatatlan. Viszont nem mindegy, hogy ezt az állapotot hogyan közelítjük meg, mihez viszonyítjuk: a fo-
gyatékosság mértéke a szemlélettől függően változhat.

Az értelmi fogyatékosság definícióját az American Association on Intellectual and Developmental Disabili-
ties (AAIDD) 2002-ben revidiált klasszifikációs rendszere újabb előrelépést hozott abban, hogy „a diagnosztizá-
lás ne egyszerűen cimkézés legyen, hanem egy eszköz arra, hogy az érintett személy a megfelelő, ezen jogcímen
járó szolgáltatásokhoz hozzájusson.” (Lányiné, 2009). „A mentális retardáció olyan képességzavar,  amely az in-
tellektuális működés, valamint az adaptív magatartás jelentős korlátozottságával jellemezhető, amely a fogalmi,
a szociális és a praktikus adaptív készségekben fejeződik ki.” Ez a képességzavar 18 éves kor előtt jelentkezik
(Lányiné,  2009, 107, idézi   Luckassont és munkatársait)

Az AAIDD 2002-es rendszere az egyéni működésekre ható körülményeket úgy tekinti át, hogy figyelembe veszi 
• „az intellektuális képességeket 
• az adaptív viselkedés szintjét
• a társas participációt és interakciókat, a szociális szerepek kialakulását. Ez összhangban van a WHO 2001-es

klasszifikációs kézikönyvével, abban jelenik meg ugyanis ez a dimenzió
• az egészségi állapotot, fizikai és mentális értelemben is, valamint utal az etiológiára”
American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, 2002 (Lányiné, 2009,108)
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1.4.2. Az értelmileg akadályozott személyek sajátos szükségletei, a komplex rehabilitáció legfőbb feladatai6

Az értelem sérülése, az intelligencia szint csak irányadó, nem merev mutató. Csak egy az érintett személy jel-
lemzői közül: a társas kapcsolatok és az önellátás (együttes néven szociabilitás) szintje – ha kibontakozásukat túl-
zott kiszolgálással, védelemmel nem akadályozzuk – legalább akkora mértékben meghatározó, és akár jelentős
mértékben enyhítheti is az intellektus csökkent teljesítőképességéből származó hátrányokat. Értelmi fogyatékos-
ság esetén az értelmességnek tehát csak egyes területei sérülnek: a fogyatékos ember nem egy mindenre alkal-
matlan személy. Az értelmi fogyatékosság legemberibb megközelítése az, ha toleráns, támogatásra törekvő ál-
láspontot képviselünk, és a segítő folyamat megtervezéséhez szükségleteiket vesszük figyelembe. Nem hiányzó
képességeik felől kell megközelíteni őket, hanem észre kell venni, milyen segítségre van szükségük abban a
környezetben, amelyben élnek, iskolába vagy munkába járnak. Azt kell felmérni, mire képes az adott gyerek,
felnőtt, hiszen a meglévő képességekből lehet kialakítani a hiányzókat. 

Az értelmi akadályozottság kialakulásában szerepet játszó organikus okokhoz – mint párhuzamos sérülések
– testi fogyatékosságok, látás- és halláskárosodások vagy epilepszia is kapcsolódhatnak. Az értelmi akadályo-
zottságot ebben az értelemben a sérülések összetettsége jellemzi. Az értelmi akadályozottság a fejlődés során ki-
terjedten, erőteljesen és tartósan jelenik meg, ami különösen érezhető a rendkívül lelassult mentális és nyelvi fej-
lődésben. Az értelmileg akadályozott személyeket a tanulási tartalom szemléletes-cselekvésbe ágyazott felfogá-
sának, feldolgozásának és megőrzésének a dominanciája jellemzi, ahol a direkt szükségletek kielégítése kerül
előtérbe. Az értelmi akadályozottsággal szemben a család gyakran értetlenül áll, ezért számolni kell téves neve-
lési beállítódásokkal és azok következményeivel is (Hatos, 2000/a).

Az értelmileg akadályozott gyermekekre jellemző a meglassúbbodott fejlődési ütem, a pszichés aktivizáció
alacsony szintje és a jellegzetes fejlődési szintek elmosódása, motivációszegénység, alacsony transzferálási és ge-
neralizálási képesség, ingadozó figyelem, magasabb ingerküszöb, alacsonyfokú terhelhetőség, lassú tanulási
tempó. 

A fenti fejlődésbeli eltérések és tevékenységbeli akadályozottságok a komplex rehabilitációs megsegítés, ne-
velés, oktatás, fejlesztés szempontjából sajátos szükségletként jelentkeznek. Az értelmileg akadályozott személyek
speciális segítséget, támogatást igényelnek 
– szükségleteik kielégítése (alapvető emberi szükségletek), 
– egészségük megtartása (fizikai és lelki egészség, mindennapos tevékenységek), 
– az emberi, a dologi és természeti világhoz való viszonyuk kialakítása (kommunikáció, érzékelés-észlelés, gon-

dolkodás),
– a társadalom életében való aktív részvétel területén. 

A rehabilitáció alapvető feltétele az ökológiai szemlélettel kialakított tanulási környezet: a vitális, testkö-
zeli kapcsolat, szemléltető-cselekedtető módszerek, a kis lépésekre bontott munka, a nehézségek enyhítése, a gya-
kori ismétlés, konkrétság, jól átlátható, tagolt és ösztönző tanulási segítség (kreatív foglalkozások: játék, ábrázo-
lás, ritmika), a korszerű terápiás eljárások alkalmazása, egyéni fejlesztés, felnőtt értelmileg akadályozott szemé-
lyek pedagógiai kísérése (Hatos, 2000/b).

A rehabilitáció színterei: korai felderítés és fejlesztés, gyógypedagógiai óvodai (iskolai) nevelés vagy
(gyógy)pedagógiai többletszolgáltatás a többségi integráló óvodában, általános iskolában, készségfejlesztő spe-
ciális szakiskola, tanácsadás a szülőknek.

1.4.3. Az autizmus6

Az autizmus a szociális, a kommunikációs és a kognitív készségek minőségi fejlődési zavara, melynek követ-
kezménye az egész életen át tartó fogyatékos állapot.. Ez lehet igen súlyos, járulékos fogyatékosságokkal hal-
mozott sérülés, illetve többé-kevésbé kompenzált (ritkán jól kompenzált) állapot. A súlyosan érintett személyek
egész életen át teljes ellátásra, a jó képességűek egyénileg változó támogatásra szorulnak. Különböző formáit
egységes kórképként, 'autisztikus spektrumzavarként', illetve 'pervazív fejlődési zavarok' csoportjaként defi-
niálja a modern szakirodalom (Peeters, 1997; Balázs, 2000) . Genetikusan erősen meghatározott, a családokban hal-
mozódik. Gyakorisága (amelyet kezdetben 2-4 tíz ezreléknek gondoltak) jelenleg 0,6 %-ra becsülhető a teljes po-
pulációban, de a gyakoriság látszólag (egyes szerzők szerint valóban) növekszik. A családtagokkal együtt ez a la-
kosság 1-1,5%-os közvetlen és közvetett érintettségét jelenti. Az állapot leírása viszonylag késői volt, emiatt az el-
látás megszervezése elmarad a többi fogyatékossági területekétől, bár az utóbbi két évtizedben sokat fejlődött.
Megfelelő speciális módszerekkel igen jó eredmények érhetők el (az egyén szintjén) a nehézségek kompenzálá-
sában valamint a szociális beilleszkedésben, és az eredmény jobb a korábban elkezdett fejlesztéseknél. Az autiz-
mussal kapcsolatos kutatások óriási tempóban folynak az utóbbi tíz évben, az állam ellátási kötelezettségei tör-
vényileg is egyre jobban megfogalmazódnak, a szolgáltatások viszont Magyarországon még nem elégségesek. 
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Zavarok, speciális nehézségek
• a társas kapcsolatokban: pl. társaktól való elkülönülés vagy szokatlan közeledés, egyoldalú interakció;
• a kommunikációban (beszéd, gesztus, mimika): pl. a beszéd hiánya, a beszéd szintjéhez képest gyenge beszéd-

használat, kommunikáció, vagy a nyelv szó szerinti értelmezése, furcsa tartalma, szokatlan hanghordozás;
• az érdeklődés, aktivitás és játék területén: pl. szokatlan, sztereotip, repetitív tevékenységek, hobbik;
• a gondolkodásban, a tanulásban és a mindennapi alkalmazkodásban pl: ragaszkodás az állandósághoz, a meg-

szokotthoz;
• a mozgás területén: pl. repkedő kézmozgás, lábujjhegyen járás;
• az érzékelés-észlelés területén: pl. csökkent fájdalomérzés. 

A gyermekek a legsúlyosabb tüneteket 2-5 éves koruk között mutatják. Közvetlen környezetükhöz való kapcso-
latuk, alkalmazkodásuk ezután lényegesen javulhat, de az alapprobléma nem változik. Minden 100 típusos, szűk ér-
telemben vett („gyermekkori autizmus”) autista gyermekből kb. öt válik önálló felnőtté, 25-30 jelentős fejlődést mutat,
de támaszt, ellenőrzést igényel, a többiek súlyosan fogyatékosak és ellátásra szorulnak. Külföldi adatok alapján szá-
molva minimum 60 ezer autisztikus személy él Magyarországon. Az autizmus skálája a mély fogyatékosságtól az ép
intellektusú ember enyhe szociális készségzavaráig terjed. Előfordulása fiúknál 4-5-ször gyakoribb, mint lányoknál. 

1.4.3.1. Az autista személyek sajátos szükségletei, a komplex rehabilitáció legfőbb feladatai6

Egyértelmű, hogy az autizmus a viselkedés jellegzetes tüneteivel leírható állapot, amely különböző, agyi fejlődési és
működészavart okozó organikus tényezők hatására jöhet létre. Okai között, amelyek nem teljesen tisztázottak, első-
sorban genetikai és az idegrendszert károsító hatásokat, esetleg azok interakcióit feltételezik. A genetikus meghatá-
rozottság igen erős. Ezt jól mutatja például az a tény, hogy az autista gyermekek testvérei között az átlagosnál öt-
venszer gyakoribb, 2,7% az autizmus megjelenése. Az autizmus minden értelmi szint mellett előfordulhat, és gyak-
ran társul más fogyatékossággal, fejlődési zavarral. Ennek megfelelően a klinikai kép igen sokféle lehet, az autizmus
súlyossága, az értelmi színvonal, az egyéb képességek, illetve fogyatékosságok és a gyermek személyisége függvé-
nyében. A hagyományos felfogással szemben az autizmust nem betegségnek, nem elmebetegségnek (pszichózis)
tartjuk, hanem a fejlődés olyan zavarának, amely minőségében és mennyiségében is eltér a normál fejlődéstől, és az
esetek többségében fogyatékos állapothoz, típusosan igen súlyos fogyatékossághoz vezet. Ennek megfelelően orvosi
értelemben nem gyógyítható. A várható élettartamot az autizmus nem befolyásolja. Az esetleg jelentős mértékű fej-
lődés mellett az alapvető probléma az egész életen át fennáll, és döntő hatással van a szociális beilleszkedésre és élet-
minőségre, a képességeknek megfelelő színvonalú életvezetés elérésére. Ez utóbbi az önellátás, pl. a szobatisztaság
kialakításától a megszerzett egyetemi diploma ritkán sikeres gyakorlati felhasználásáig terjedhet.

1.4.4. Értelmi fogyatékos emberek a munkahelyen
A munkáltató részére biztosítandó maximális előnyök elérése, valamint a fogyatékos és nem-fogyatékos munkára
jelentkezők esélyegyenlősége érdekében, a diszkrimináció-mentesség alapelveit a felvételi eljárás során figye-
lembe kell venni. Bizonyos esetekben, egy értelmi fogyatékos munkára jelentkező nem biztos, hogy rendelkezik
minden megkívánt formális végzettséggel, azonban (szinte) minden munkafeladatot el tudna végezni. Ezekben
az esetekben rugalmasnak kell lenni a kívánt végzettséget igazoló papírok megkövetelése tekintetében. Az is se-
gítheti az értelmi fogyatékos jelentkezőket, ha írásbeli teszt helyett személyes elbeszélgetést alkalmaznak. Ér-
telmi fogyatékos munkára jelentkezők esetében fontos, hogy csak olyan kérdéseket tegyen fel, amely a munká-
hoz és annak elvégzéséhez kapcsolódik. Magára a fogyatékosságra vonatkozó kérdéseket ne tegyen fel, mivel ez
már a magánszféra területe. A felvételi eljárás általános szabályait kiegészítő ezen kis változtatások figyelembe
vételével, egy igazi „esélyegyenlőségi munkáltatóvá” válhat. A vállalkozásoknak motivált munkavállalókra van
szükségük céljaik elérése érdekében. Azok a vállalkozások, amelyek értelmi fogyatékos embereket alkalmaznak,
olyan munkavállalókkal dolgoznak együtt, akik örülnek annak, hogy minden nap munkába járhatnak.

Az értelmi fogyatékos személyek értékesnek érzik magukat, ha dolgozhatnak. Egy értelmi fogyatékossággal
élő hölgy ezt így fejezte ki: „Függetlenség. Van mit csinálnom. Utálnék egész nap csak üldögélni és semmit sem
tenni, ez megőrjítene. Így használhatom az eszemet és ez fontos a tanulásban akadályozottak számára.”

Az értelmi fogyatékos emberek nem keresnek kihívást jelentő pozíciókat. Ők a vállalatnál fognak maradni,
mert sokkal jobban szeretik a megszokott és rendszeres feladatokat. Így csökken a munkavállalói fluktuáció.

Amikor ezek az emberek munkát keresnek, úgy kell rájuk tekinteni, mint akik „foglalkoztathatóak”, de segítségre
van szükségük: ne hagyja figyelmen kívül ezt a kiaknázatlan, munkaerő-készletet. Az értelmi fogyatékossággal élő sze-
mélyek várják, hogy dolgozhassanak és hogy különböző feladatok elvégzését megtanulhassák. Annak ellenére, hogy
az értelmi fogyatékos személyek alkalmazása speciális kihívást is jelent, sok vállalkozó fedezi fel ennek megtérülését.
Ugye én is dolgozhatok c. sorozatból 1. adás 6.50-7.47. perc közötti bejátszás megtekintése

Egyes munkaadók azt gondolják, hogy az értelmi fogyatékos emberek gyakrabban maradnak távol a munká-
tól, mint a nem-fogyatékos munkavállalók. Azonban kimutatták, hogy ez nem igaz, és az értelmi fogyatékos dol-
gozók semmivel sem hiányoznak többet, mint munkatársaik. Társadalmi elfogadottságot vívhat ki magának a vál-
lalat, mivel „esélyegyenlőségi foglalkoztató” lesz. Biztos lehet benne, hogy stabil munkavállalói keretre támasz-
kodhat. A munkahelyi légkört pozitív irányban fogja befolyásolni az értelmi fogyatékos emberek érzékenysége.
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A vállalkozása a fogyatékos fogyasztók és családjaik által elismert és megbecsült vállalkozás lesz. Az értelmi fo-
gyatékos emberek a legkülönfélébb munkákat tudják elvégezni. Nem csak mosogatás és takarítás jöhet szóba, de
adatgyűjtés is. Alkalmazhatóak szakácsként, futárként, bútorkészítés utolsó szakaszaiban, textilgép-kezelőként,
irodai dolgozóként. 

Nagyon sokféle munkát képesek ellátni. Fontos azonban, hogy alkalmazásuk esetén figyeljünk arra, hogy a
munkafolyamatokat, részfeladatokra bontva képesek a legkönnyebben elsajátítani, és célszerű akkor össze-
kötni őket, amikor már a részfeladatok külön-külön jól mennek (folyamatábrák, leírások használata). Töre-
kedjünk az egyértelmű és pontos kommunikációra, mert kellemetlenséget okozhatunk magunknak. Például azt
kérni, hogy légy szíves fesd le az ablakot, nem megfelelő adott esetben, könnyen lehet, hogy tényleg az ablak-
üveg kerül lefestésre.

Az értelmi fogyatékos emberek nem mindig igényelnek adaptált épületekre, akadálymentes mosdóhelysé-
gekre vonatkozó beruházásokat, vagy speciális felszerelést a munkájuk elvégzése során. Igen egyszerűen fog-
lalkoztathatják őket a vállalatok. Mindezek ellenére nehézségekbe ütközhetnek az összetett feladatok ellátása
során, vagy olyan helyzetekben, ahol döntést kell hozniuk és rugalmasságra lenne szükség. Munkahelyen tör-
ténő segítésüket, környezetük akadálymentesítéséről és egyéb problémáikról részletesen olvashatnak még „Be-
vezetés az esélyegyenlőséget szolgáló info-kommunikációs technológiákba” (IKA02) Tudástár Hátrányos hely-
zetű felhasználók problémái c. fejezetének 15-16. oldalán.

Egy jó példa 
A LABOR program célja, hogy az értelmi fogyatékos emberek képzési és foglalkoztatási helyzetét felmérje, és
a tapasztalatok alapján elősegítse a szükséges változásokat ezen a területen. A LABOR projekt becslései alap-
ján a magyarországi értelmi fogyatékos embereknek mindössze 7 %-a aktív dolgozó! Komoly problémát je-
lent, hogy a szélesebb, társadalmi megítélés mellett az értelmi fogyatékos emberek szűkebb környezete, csa-
ládtagjaik, a velük foglalkozó szakemberek sem értékelik a sérültek képességeit, lehetséges értékeit a mun-
kaerőpiacon. Ezt igazolja az a tény is, hogy mindössze 671 értelmi fogyatékos embert regisztráltak a munka-
ügyi központokban munkanélküliként. Számos kutatás bizonyítja, hogy az értelmi fogyatékos emberek je-
lentős része képes értékes munkát végezni, ha az igényeihez, speciális szükségleteihez megfelelően alakítha-
tóak ki számára a munkafeltételek. 

A hazai helyzetet összehasonlítva az Európai Unió tagállamaiban lévővel elmondható, hogy hazánkban
mind a szakképzés, mind a foglalkoztatás terén súlyosan hátrányos helyzetben vannak az értelmi fogyatékos
emberek. Már a szakképző iskolákban sem tudják a megfelelő tudást, ismeretet megszerezni, gyakorlati ta-
pasztalatuk a munkavégzésről jóformán egyáltalán nincsen. Felnőttként, pedig általában olyan vállalatoknál
kapnak állást, ahol a minimálbérért, nagy létszámban, más fogyatékos emberrel összezárva végzik munkáju-
kat. Az egyéni képességekre, igényekre ilyen magas létszámú foglalkoztatás esetén nem nyílik lehetőség. Nor-
mál körülmények között, integráltan végzett munka csak nagyon kevés értelmi fogyatékos embernek adatik
meg. Magyarországon csak néhány szervezet biztosítja a Támogatott Foglakoztatást, mely a sérült emberek
felmérésén, felkészítésén, munkahelyi betanításán át folyamatos segítői jelenlét mellett tud egészséges ember-
ekkel közösen munkát nyújtani az értelmi fogyatékos emberek számára. Történik ez annak ellenére, hogy szá-
mos felmérés igazolta, az integrált foglalkoztatás lényegesen fejleszti az értelmi sérült ember készségeit, és je-
lentősen növeli a társadalomba történő beilleszkedését is.

Az értelmi sérült emberek foglalkoztatásának elősegítésére hozta létre a Forrásközpont programot a LABOR.
A Forrásközpont egy web alapú virtuális központ, ahol hasznos információt szerezhetnek az értelmi fogyatéko-
sok foglalkoztatásáról és a szükséges jogi háttérről a munkáltatók, a különféle szolgáltatást nyújtó szervezetek,
az értelmi fogyatékos emberek és családtagjaik. 

A web-hely olyan információkat kínál, amelyek a különböző érdekeltek igényeihez igazodnak, és amelyek az
interjúk és a jó gyakorlatok tudományos vizsgálata során összegyűlt anyagokra épülnek. A közeljövőben befeje-
ződő fejlesztést követően a weboldal az alábbiakat fogja tartalmazni: 
• információk a szakképzés és foglalkoztatás helyzetéről, 
• az alkalmazott politikai- és joggyakorlat, támogatási rendszer a foglalkoztatás terén, 
• a jól működő módszerek, modellek bemutatása,
• ügyfélszolgálat.

1.5. Beszédfogyatékos emberek a munka világában

Alfejezet célja:
Az alfejezet célja bemutatni, hogy a beszédfogyatékos személyeknek milyen lehetőségeik vannak a munka vi-
lágába bekapcsolódni. A tananyag tárgyalja az egyes beszédfogyatékosságokat és rámutat arra, hogy az ilyen
fogyatékossággal élő munkavállalóknak milyen lehetőségeik és korlátaik vannak, illetve tanácsot kíván adni
a munkaadóknak, hogy hogyan, milyen módszerekkel lehet sikeresen alkalmazni az ilyen munkavállalókat. 
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Fogalmak:
Beszédfogyatékos személyek a munka világában, beszédfogyatékosság, beszédében akadályozottság, beszéd és
nyelvfejlődési zavarok, pöszeség, orrhangos beszéd, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, hadarás, dadogás, hang-
képzési zavarok, afázia, dizartria, nyelési zavarok (diszfágia), munkakörnyezet, akadálymentesítés, kommuni-
kációs tréning

Összefoglalás:
A beszédfogyatékos emberek jelentős részénél nincs szükség semmilyen fizikai/technikai akadálymentesítésre,
hiszen a pösze, az orrhangos beszédű, a hadaró, a dadogó (súlyosságtól függően) munkavállalókkal történő kom-
munikáció alapvetően odafigyeléssel, türelemmel is megvalósítható, ezért a tananyag elsősorban a munkakör-
nyezet/munkacsoport kommunikációs tréningjére helyezi a hangsúlyt. A tananyag rámutat arra, hogy a be-
szédfogyatékos személyek szinte valamennyi fizikai és szellemi munkakörben derekasan helytállnak, számos te-
rületen a többi munkavállalóhoz képest is kimagasló teljesítményt nyújtanak. 

Bevezetés:
„A beszéd igen természetes és magától értetődőnek tűnő, csak az emberre jellemző jelenség, amely akkor kelt iga-
zán feltűnést, ha annak a megszokottól eltérő használatával, rendellenességével, késésével, esetleg hiányával ta-
lálkozunk. Ez megzavarhatja az aktuális társas kapcsolatok sikeres működését, az emberek közötti szóbeli kom-
munikációt. A következmények gyakran már nemcsak a beszédet, a kommunikációt, hanem a személyiséget érin-
tően is megjelennek. Bizonyára az érdeklődő olvasó is volt már olyan társas helyzetben, amikor úgy érezhette,
hogy kommunikációja sikertelen, mert nincsen birtokában annak a szükséges stratégiának, amely szándéka el-
érését támogathatná, így le kellett mondania eredeti céljáról. Ugye, milyen frusztráló helyzet volt, mennyire tehe-
tetlennek érezte magát az ember? Akart volna változtatni a helyzeten, de egyszerűen képtelen volt rá. A verbális
kommunikációban negatívan érintett felnőttek nap mint nap ezt a helyzetet élik át. Ez az oka annak, hogy nem ké-
pesek intellektusuk, képességeik, személyiségük „megmutatására”, sem a magánéletben, sem a tanulásban, sem
pedig a munkaerőpiacon. (…) A hang-, a beszéd- és a nyelvi zavarok, más szóval a kommunikációs zavarok, hát-
rányos helyzetet, esélyegyenlőtlenséget okoznak, amelynek következményeit az érintett beszédfogyatékosok nem-
csak a mindennapi kommunikációjuk során, de az egészségügy, az oktatás, és a munkaerőpiac területén is meg-
tapasztalhatják. Magyarországon a felnőtt beszédfogyatékos személyek ellátása, beszédterápiája, beszédrehabili-
tációja – kórképtől függetlenül – nem megoldott, pedig az érintettek előfordulási aránya igen magas. 

Évente 40–50 ezer új strokos (afáziás, diszartriás) betegről beszélhetünk, akik két-harmadának kb. a 40 százaléka
beszédérintett. Ez közel 15 ezer afáziást (beszédhiány) jelent, akik közül 10 ezer mondható súlyosnak, de még 10 szá-
zalékuk (1000 fő) így is visszavezethető lenne a munkaerőpiacra, ha megfelelő rehabilitációban részesülhetnének.
Az évi esetszám, az előző évi betegek számával kiegészülve, közel 200 ezer poszt strokos beteget jelent. Közülük 40–
50 ezer személy az, akinek a rehabilitációjában a „beszéd és kommunikáció” helyreállításának, a beszédterápiának,
indokoltan kellene helyet kapnia, a jobb életminőség, a munkaerőpiacra való visszatérés érdekében.
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Felnőtt és időskori kórképek: a demencia, a dadogás, a hadarás, a hangképzési zavarok különböző típusai, az
orrhangzós beszéd, a pöszeség, az időskori nyelés zavarai, az időskori hallás zavarai mind olyan kommunikációs
zavarok, amelyek logopédiai terápiás ellátást igényelnek. 

Az összes hangképzésben, beszédben, nyelvben érintett felnőtt népesség kb. 200 ezer embert érint, azaz a ma-
gyar lakosság több mint a 2 százalékát!”7

A beszédében, verbális kommunikációjában akadályoztatott személyek jelentős részénél a munkakörnyezet
akadálymentesítése nem igényel különösebb technikai, és ezzel összefüggésben anyagi forrást, a legtöbb esetben
elégséges lehet a munkacsoport tagjainak és vezetőinek néhány órás (maximum 1 napos) felkészítése. Jelen feje-
zetben – a teljesség igényével – felsoroljuk és röviden ismertetjük a különböző logopédiai kórformákat, de csak
azokban az esetekben térünk ki a munkakörnyezetre, a javasolt/lehetséges munka- és feladatkörökre, illetve
annak „humán”, esetleg technikai akadálymentesítésére, amelyeknél ezek a kórformák a munkaadó, illetve a
munkacsoport részéről beavatkozást, fejlesztést, akadálymentesítést igényelnek. 

1.5.1. A beszédfogyatékosság, beszédben akadályozottság, beszédben akadályozottak meghatározása, termi-
nológiai eltérések8:
A kommunikáció szerepe a személyiségfejlődésben. 
Kommunikáció – beszéd – nyelv – beszédzavar/nyelvi zavar - beszédfogyatékosság értelmezése, elsődleges, má-
sodlagos kommunikációs zavarok (Orthmann,1969; Becker - Sovak1971; Knura 1981) Braun,2005).

Beszédben akadályozottság: a különféle eredetű károsodások következményekén megjelenő  hang,- beszéd,-
és nyelvi zavar/eltérés gátolja az egyén és a környezete közötti interakciót és az alkalmazkodást. Az öröklött,
veleszületett, szerzett, organikus (centrális és perifériás), funkcionális, pszichés és környezeti okok következté-
ben  kialakult beszédhibák ill. hang,- beszéd,- és nyelvi zavarok a legenyhébb artikulációs eltéréstől az egész
kommunikációt érintő súlyos zavarig terjedhetnek (Fehér, 2001).

Beszédben akadályozottak: beszédhibások, beszédfogyatékosok, egy adott nyelvi populáció azon tagjai - gyermekek,
fiatalok, felnőttek -, akiknek a beszéd- és nyelvi fejlődése különböző okok következményeként nem indul meg,
lassan indul meg, kórosan késik, vagy a már kialakult  beszéd/nyelv szenved különféle szinteken sérülést. A
kommunikációs zavarok a nyelv verbális és grafikus formáit, valamint személyiségfejlődést egyaránt érinthetik.
Ők az ún. elsődlegesen kialakuló kommunikációs zavarban szenvedő személyek (Fehér, 2001). 

A szakirodalom a következő logopédiai kórformákat különbözteti meg (ld.: táblázat):
• beszéd és nyelvfejlődési zavarok
• pöszeség
• orrhangos beszéd 
• diszlexia
• diszgráfia
• diszkalkulia
• hadarás
• dadogás
• hangképzési zavarok
• afázia
• dizartria
• nyelési zavarok (diszfágia)
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7 Fehérné Kovács Zsuzsanna: Bevezetés helyett in:A beszédfogyatékos felnőttek helyzete Magyarországon, Fszk, 2008.
8 A beszédfogyatékos személyekkel történő kommunikáció, illetve az egyes logopédiai kórformák ismertetése Fehérné Kovács Zsuzsa „Ismeretek

a beszédfogyatékos személyekről és rehabilitációjukról” című tanulmányára épül.

KATEGÓRIA, DIAGNÓZIS MUNKAKÖRÖK, FELADATKÖRÖK

Beszéd és nyelvfejlődési zavarok
Ha a beszédhiba nem társul értelmi fogyatékossággal, akkor a mun-
kavállaló szinte valamennyi munkakör betöltésére elvben alkalmas
lehet (értelemszerűen kizárva azokat, ahol a (köz)érthetőség alapkö-
vetelmény). 
A munkaadónak azonban tekintettel kell lennie arra, hogy az ilyen
munkavállaló a különböző jelentéseket, beszámolókat vélhetőleg egy
egyszerűbb, nem feltétlenül szakmai nyelven fogja megírni/elmon-
dani, így szükséges lehet ezek elkészítésében a számára segítséget adni
(írásban és szóban egyaránt). 
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KATEGÓRIA, DIAGNÓZIS MUNKAKÖRÖK, FELADATKÖRÖK

Pöszeség A pösze emberek alapvetően bármilyen munkakört betölthetnek, ki-
vételt egyedül azok a szakmák jelentenek, ahol a közmegértés, a szép,
érthető beszéd alapkövetelmény.

Orrhangzós beszéd Alapvetően bármely fizikai, vagy szellemi munkakör ellátására maxi-
málisan megfelelhetnek. 

Diszlexia: a tanulási zavarok fogalom-
körébe tartozó olvasási és helyesírási
gyengeség.

Mivel az intelligenciaszinttől függetlenül jelentkező gyengeség, ezért
a pálya- és karrieroreintációt nem befolyásolja számottevően. Felmé-
rések szerint a diszlexiás munkavállalók a reáltudományokban (pl.:
építész, mérnök, fizikus, matematikus, kémikus) kimagasló eredmé-
nyeket, és ezzel (akár) összhangban kimagasló karriert (pl.: felsőveze-
tés, tudományos fokozat) is elérhetnek. Egy másik részük a vizuális
kultúra ipar- és képzőművészeti ágaiban jeleskedhet, akár szobrász-
ként, festőként, akár vizuális kommunikációs (grafikus, arculattervező,
reklámtervező) szakemberként.

Diszgráfia: írászavar, melyre a rendezet-
len, görcsös, hibás, nehezen olvasható
írás, a szabálytalan betűalakítás a jelle-
mező

Alapvetően bármilyen fizikai és szellemi munkakör betöltésére alkal-
mas lehet. Egyedül az olyan munkakörök kerülhetnek kizárásra, ame-
lyeknél a helyesírás (pl.: titkárnő, idegen nyelvi levelező, újságíró)
alapkövetelmény. Természetesen megfelelő szoftveres háttérrel a
problémák jelentős része orvosolható.

Diszkalkulia: specifikus számolási zavar,
az iskolai teljesítményzavarok egyik faj-
tája. Az átlagtól eltérő részképességek
talaján jöhet létre, de kiváltódhat be-
széd- és nyelvfejlődési zavar következ-
ményeként, esetleg diszlexiával tár-
sulva.

Alapvetően a fizikai és szellemi munkakörök jelentős részében az ilyen
fogyatékossággal rendelkező munkavállalók meg tudják állni a he-
lyüket és megfelelő – akár az épekkel azonos – teljesítményt tudnak
nyújtani. Amennyiben a logopédiai fejlesztés nem, vagy csak rész-
eredménnyel járt, kerülni célszerű az olyan munka- és feladatköröket
(pl.: mérnök, könyvelő, pénztáros), ahol a munka- és teljesítményelv-
árások jelentős része számokra, számolásra épül. Ezek a személyek
humántudományokban és alapvetően az olyan területeken, ahol em-
berekkel kell foglalkozni remek teljesítményt képesek nyújtani.

A hadarás: a folyamatos beszéd súlyos
zavara, ami nem azonos a gyors be-
széddel. A más beszédkórképekkel való
érintkezése (pöszeség, esetleges diszle-
xia, diszgráfia) a differenciál-diagnosz-
tikai fontosságára figyelmeztet

A verbális kommunikáció dominanciájára épülő munka- és feladat-
körökön kívül szinte valamennyi területen az épekkel azonos teljesít-
ményt tudnak nyújtani. 
Magas intellektusúak, természet-tudományok területén jól érvénye-
sülnek.

Dadogás: a  beszéd folyamatosságának
zavarában jelentkező kommunikációs
zavar, amelynek során a légzésre, a
hangadásra, beszéd folyamatosságára
és az egész vázizomzatra kiterjedő gör-
csök jelenhetnek meg.

A verbális kommunikáció dominanciájára épülő munka- és feladat-
körökön kívül szinte valamennyi területen az épekkel azonos teljesít-
ményt tudnak nyújtani. Mivel többségük az átlagnál magasabb intel-
lektusú, ezért értelmiségi szakmákban is jól tudnak érvényesülni.

Hangképzési zavarok, (diszfónia): a hang-
képzési zavar, a gége és a hangszalagok
működésének elégtelensége vagy elté-
rése miatt kialakuló zavar.

A verbális kommunikáció dominanciájára épülő munka- és feladat-
körökön kívül szinte valamennyi területen az épekkel azonos teljesít-
ményt tudnak nyújtani. Javasolt azonban a feladatok végzésénél a gya-
koribb (mozgás)szünet. Nem célszerű alkalmazni a diszfóniás mun-
kavállalót az olyan munkakörökben (pl.: ülő szalagmunka), ahol a
technológiai és gyártási folyamatok nem tesznek lehetővé gyakoribb
pihenőidőket.
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1.5.2. Kommunikációs tréning9

A fenti táblázatban több beszédfogyatékos forma leírásakor utaltunk arra, hogy a munkacsoportot (illetve a mun-
kacsoport vezetőjét) fel kell készíteni kommunikációs tréningen a fogyatékos munkavállaló fogadására a szer-
vezetben. 

1.5.2.1. A kommunikációs tréning során célszerű kiemelni a következőket:
• Fogadjuk el a beszédhibás kollegát/munkavállalót (legyen ez bármilyen mulatságos, esetleg a környezet szá-

mára nevetséges, érthetetlen a beszéde).
• Ne a hiány foglalkoztasson bennünket, ne az, hogy mit nem tud, hanem az, hogy mire képes. 
• Soha nem szabad elfelejteni, hogy a beszédhibás munkavállaló (kolléga, beosztott, vezető) jól megalapozott és

folyamatosan fejlesztetett szakmai ismeretekkel rendelkezhet, amelyek csak akkor tud megosztani társaival,
ha erre – a kommunikációban – lehetőséget adnak a számára. 

• A beszédhibás munkavállaló számos olyan munkahellyel kapcsolatos és azon kívüli tevékenységbe vonható
be, amelyiknél nem a beszédteljesítmény a legfontosabb az együttműködésben (klub, sport, zenehallgatás, tár-
sasjáték, kirándulás stb.).

• Tapintatos, de nem tolakodó segítő szándék, amelynek során az elfogadás a lehetséges vezérelv.
• Beszédünk alkalmazkodjon partnerünkhöz, azaz felé fordulva, szemkontaktus felvételével igyekezzünk az

„ideális” hangerő, tempó, hangsúly, hanglejtés, érthető, de azért természetes artikuláció alkalmazására.
• A megértést a jól megválasztott gesztusokkal, mimikával, szájmozgással is segítsük.
• A kommunikációs zavarral küszködő munkavállalók érzékenyebben reagálnak a beszédpartner (kolléga, ve-

zető) reakcióira és a beszédhelyzet változásaira, azaz minden olyan esetben, amikor úgynevezett „kommuni-
kációs nyomást”, siettetést, figyelemhiányt éreznek a társalgásban pl. a beszédpartner közlésének hirtelen fél-
beszakítása, a gyakori  és váratlan kérdésfeltevések, a szemkontaktus megszüntetésének, a gyorsabb beszéd-
tempónak köszönhetően, akkor a beszédhibás munkavállaló, észlelve „a kommunikációs zavart”, különféle
kommunikációs stratégiákat kezd el alkalmazni, most már beszédérintettségének, pragmatikai/nyelvi és be-
szédkompetenciájának és nem utolsó sorban személyiségének függvényében: ez a stratégia a kommunikáció
helyreállításának maximális igényétől egészen a kommunikációról való teljes lemondásig terjedhet. Ez azt je-
lenti, hogy a törekvésük a beszédpartner figyelmének fenntartására, visszanyerésére (a meglévő társalgási és
nyelvi kompetenciák hadba állításával: a beszédtempó, a társalgás tempójának fokozása, szünetek csökkentése)
attól is nagymértékben függ, hogy a társalgási helyzetben mennyire vagyunk mi képesek alkalmazkodni hoz-
zájuk, figyelni rájuk.

• Célszerű lassuló beszédtempóval, 1-2 másodperces szünetekkel a feltett kérdésekre adott válaszok előtt, le-
hetőséget és időt adva az újabb kérdések megfogalmazására, a válaszok megadására, a helyes dialógus fel-
építésére.
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Afázia: a beszédmegértés és a beszéd-
képzés egy vagy több összetevőjének az
agyféltekék lokális károsodásai követ-
keztében kialakult kommunikációs za-
vara, amely nem kizárólag a beszédre
korlátozódik, érinti a személyiséget is,
annak minden intrapszichés és inter-
perszonális következményével. 

Mivel ezek a beszédfogyatékos munkavállalók rendszerint felnőtt kor-
ban is igényelnek logopédiai, illetve neuropszichológiai ellátást, ezért
csak korlátozott munka- és feladatkörök ellátására alkalmasak.

Diszfágia: nyelési zavarok, a félrenyelés
létrejöhet  a nyelési reflex kiváltódása
előtt, alatt és után.

A fej-nyaki régió megbetegedéseinek (és rehabilitációjának) függvé-
nyében – elméletileg – szinte bármilyen munkakör és feladatkör el-
végzésére alkalmas lehetnek a diszfágiás fogyatékosok. Kizáró ok
egyedül az olyan munkakör lehet, amelyek az étkezéssel, kóstolással
kapcsolatosak (pl.: szakács, borkóstoló)

9 Fehér Zsuzsa: A segítségnyújtás legfontosabb szempontjai beszédfogyatékos személyek esetében munkaanyaga alapján
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2. SZERVEZETI MAGATARTÁS

2.1. Szociálpszichológiai alapfogalmak
Fejezet célja: 
A hallgatók ismerjék meg, hogy milyen lelki, szociálpszichológiai jelenségek jellemzik a fogyatékos és ép em-
berek kapcsolatteremtését. Kiemelt szerepet kap az anyagban az attitűd fogalma és a hozzá kapcsolódó kutatási
eredmények. Fontos megismerni, hogy az attitűd milyen módon befolyásolja a munkáltató hozzáállását a mun-
kára jelentkezővel kapcsolatban.

További cél a hallgatók számára alapvető csoportdinamikai fogalmak megismertetése, illetve a konfliktus ki-
alakulásával és kezelésével kapcsolatos ismeretek összefoglalása.

A fejezet bemutatja az esélyegyenlőség megjelenését a szervezeti filozófiában, misszióban és stratégiában. Is-
merteteti a hallgatókkal az esélyegyenlőségi stratégia alapjait, rámutat fontosabb részeire, területeire. 

Fogalmak:
Attitűd, kategorizáció, személypercepció, stigmatizáció, előítélet, kognitív disszonancia.

A csoportformálódás szakaszai, csoport működésének sajátosságai, csoportdinamika,csoporton belüli szere-
pek, csoportnormák, csoportkohézió, vezetési stílusok, konfliktusok formái, megoldási formák, mediáció.

Szervezeti filozófia, misszió, vízió, szervezeti azonosság, tartalmi arculat, szervezeti szintű kommunikáció,
szervezeti magatartás, szervezet megjelenése, szervezetek jellemzői, szervezeti kultúra, szervezeti stílus, esély-
egyenlőségi stratégia.

Összefoglalás: 
Ahogyan egy fogyatékos embereket képviselő szervezet vezetője fogalmazta meg: „Ma már Európa szintű tör-
vényeink, rendeleteink vannak az esélyegyenlőségről, de az igazi akadálymentesítés a lelkekben kell megtörtén-
jen.” Ezért van szükség arra, hogy megismerjük és megértsük azon embertársaink élethelyzetét, akik nap mint
nap együttélnek a fogyatékosságukkal. Ehhez elengedhetetlenül szükséges, hogy kapcsolatba kerüljünk és kom-
munikáljunk fogyatékos embertársainkkal. Meg kell küzdeni azzal a jelenséggel is, hogy az embereknek felszí-
nes ismereteik vannak a fogyatékos emberek helyzetéről, gondjairól, mivel gyakran csak a média által sugallt is-
meretekre támaszkodnak. Vannak, akik nagyon együttérzően fordulnak fogyatékos embertársaikhoz, míg mások
a sajnálatukra hivatkozva elzárkóznak a személyes találkozástól. Ezért is kap kiemelt szerepet az anyagban az at-
titűd fogalma és a hozzá kapcsolódó kutatási eredmények. Külön kitérünk arra, hogy az attitűd milyen módon
befolyásolja a munkáltató hozzáállását a munkára jelentkező fogyatékos személlyel kapcsolatban.

A fogyatékos ember sikeres társadalmi beilleszkedésének két nagyon fontos feltétele van: az egyén felké-
szültsége a felkínált társadalmi szerep betöltésére, illetve a társadalom felkészültsége a sérült ember befogadására.
A fogyatékos emberek elfogadásában fontos szempont a személy emberi lényéből fakadó pozitív értékeinek el-
ismerése, mely nem jelenti feltétlenül az illető cselekedeteinek elfogadását is. A közös munkavégzés az épek és
a fogyatékos emberek közötti integrálódás egyik kiemelt eszköze és helyszíne. A társas kapcsolatok szükségle-
tének kielégítésére, az elfogadásra mindenkinek szüksége van. Ezért fontos vállalni a külső és belső nehézsége-
ket, az előítéletet. 

A szervezetek esélyegyenlőségi stratégiája csak akkor képzelhető el elméletben és valósítható meg a gyakor-
latban, ha a szervezetek nemcsak ennek a stratégiának a kidolgozásával, hanem ennek a stratégiának az alapját
is jelentő szervezeti filozófia, misszió, vízió, tehát összességében a fontosabb tartalmi arculati elemekben/terü-
leteken is megjelentetik az esélyegyenlőség gondolatát. 

2.1.1. Személypercepció
A minket körülvevő világ észlelése mindenekelőtt alapvető élettani, érzékszervi és idegrendszeri mechanizmu-
sokhoz kötődik. Ezeknek a vizsgálata az általános, illetve a kísérleti pszichológia témakörébe tartozik; a tudo-
mányterület egyik legfontosabb kutatási mezőjét alkotja. Az észlelés folyamatába és eredményébe azonban majd-
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nem mindig belejátszik, sokszor meghatározó módon is, az észlelő ember pszichikus állapota, személyisége és ál-
talában véve egy sor olyan hatótényező, amely közvetlenül a társas együttlét, a társadalmi együttélés tényéből,
az emberi kapcsolatok erőteréből fakad. Ezt fejezi ki a szociális észlelés fogalma. Az észlelő ember vágyai, szán-
dékai, indítékai, félelmei, előítéletei stb. mintegy „szűrő- és átalakító berendezésként” működnek a külvilág in-
gereinek a feldolgozásában; a szociális észlelésnek ezeket a jelenségeit és törvényszerűségeit a társadalomlélek-
tan vizsgálja. A szociális észlelés alapjelenségei köznapi tapasztalatainkból jól ismertek10. 

A szociális észlelés igen tág és gazdag jelenségvilágának van egy kiemelt esete, ez pedig az, amikor észlelésünk
tárgya a másik ember. Más emberekkel való mindennapi interakcióinkban gyakran vesszük számba velünk kap-
csolatos szándékaikat és indítékaikat.  Megállapítjuk, hogy egy ember szeret-e bennünket vagy sem, és vele szem-
beni reakcióinkat az érzéseire vonatkozó ítéletünk szabja meg. Olyan szituációban, amikor egy másik ember be-
folyásolni próbál bennünket, viselkedésünk fő motivációja, hogy kipuhatoljuk szándékait, őszinteségét. A társas
interakcióba való sikeres bekapcsolódás érdekében először képesnek kell lennünk arra, hogy helyesen észleljük
az embereket, akikkel dolgunk van. Egyéni létezésünk egyik legfőbb feltétele, követelménye, hogy képet tud-
junk alkotni – méghozzá többé-kevésbé pontos, árnyalt és hiteles képet – a velünk kapcsolatba lépő emberek vi-
selkedéséről, szándékairól, érzelmeiről, gondolatairól, és egészében véve személyiségéről. Láthatjuk tehát, hogy
mások észlelése egyike a legfontosabb, ám ugyanakkor vélhetően a legbonyolultabb feladatoknak, amelyekkel a
hétköznapi életben találkozunk.

Hogyan tudjuk megmondani, vajon tényleg barátságos-e valaki, vagy egyszerűen csak hízeleg; arrogáns vagy
pusztán büszke; becsületes vagy álnok; felelőtlen vagy vállalkozó szellemű? Hiszen szinte minden, amit az em-
berek mondanak vagy tesznek, egyszerre többféleképpen is értelmezhető. Vagyis a személypercepció elsősor-
ban azokat a folyamatokat jelenti, amelyek keretében kialakulnak a másokkal kapcsolatos benyomásaink, néze-
teink vagy érzéseink. 

Mindennapi életünkben a másokról való benyomásaink és ítéleteink rendkívül változatos szituációkban ke-
letkeznek. Ezek a szituációk miben is különböznek egymástól? Egyrészt abban, hogy mennyi információ áll az
észlelő rendelkezésére a másik személyre vonatkozó ítélet megalkotásához; továbbá milyen jellegű az interakció
az észlelő és a másik személy között; illetve milyen mértékben áll fenn megszilárdult viszony az észlelő és a másik
személy között. Tekintsük át a fenti helyzeteket!

Az egyik végletet az jelenti, amikor először találkozunk a másik személlyel. Amikor ugyanis érintkezésbe lé-
pünk egy másik személlyel, igen kevés információnk van róla, interakciónk korlátozott, és semmiféle szilárd vi-
szony nincs. Csak futó benyomásunk van a külsejéről, csak néhány konvencionális mondatot hallunk tőle, és
mégis határozott képet tudunk alkotni személyiségéről.

Az informáltságnak, az interakciónak és a viszony meghatározottságának foka szempontjából a másik végle-
tet az az eset jelenti, amikor a másik személyről alkotott képünk sokéves ismeretségen alapszik, mint egy bará-
tunk vagy rokonunk esetében. A két véglet között számtalan „átmeneti elem” lelhető fel. Ebből is következik,
hogy a másik személy észlelése sokféle módon lehetséges.
Ezek egy lehetséges rendszerezését adja Secord-Backman (1972). Szerintük négy módozat különíthető el: 
1. Külső megjelenés alapján alkotunk benyomást.
2. Centrális vonásokat részesítünk előnyben a másik személy észlelésekor.
3. Összetartozó vonások összessége alapján szervezzük a benyomást.
4. Össze nem tartozó tulajdonságok felsorolásával alkotunk képet a másik emberről.

Ha összetartozó vonások összessége alapján szervezzük a benyomást a másik személyről, akkor valamilyen
tipológiához nyúlunk. Besoroljuk az egyént egy olyan „csoportba”, amelyről az a tudásunk alakult ki, hogy bi-
zonyos tulajdonságok együttjárnak. Vagyis implicite következtetünk az illető személy egyéb tulajdonságára. Nem
nehéz észrevenni, hogy ebben az esetben is elegendő csekély számú tényszerű információ az észlelt személyről,
hisz korábbi tapasztalataink alapján képesek vagyunk azokat kellő számúval és tartalmúval kiegészíteni.

Ha össze nem tartozó tulajdonságok felsorolásával alkotunk képet a másik emberről, akkor lényegében ismert
tulajdonságai, jellemzői alapján készítünk egy „listát”. Ennek összeállításakor a személyiség más-más dimenziói
jelennek meg, azonban gondosan ügyelünk arra, hogy belső ellentmondás ne legyen a valós, vagy valósnak vélt
jellemzők között, vagyis nem tévesztjük szem elől a jellemzők belső konzisztenciáját.

Mások észlelését tekinthetjük úgy is, mint bármely interakció első, döntő fontosságú szakaszát. Tárgyában
és feltételeiben szociális percepció. A másik ember a kitüntetett észleleti tárgy (Az újszülött is előnyben része-
síti az észlelt emberi arcot.) Először is észlelnünk és értelmeznünk kell embertársainkat, mielőtt értelmes kap-
csolatba lépnénk velük. Ugyanakkor állandóan szemmel is kell tartani társainkat. Végezetül, minden találko-
zás a másik ember személyével kapcsolatos benyomások, várakozások és előrejelzések kialakulásával jár együtt.
Mások észlelése tehát végig fontos szerepet játszik a társas interakciók kezdeményezésében, fenntartásában és
befejezésében.
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Mások észlelése egyike a legfontosabb, ugyanakkor a legbonyolultabb feladatoknak, amelyekkel a hétköznapi
életben találkozhatunk.

Kérdés ezek után: vajon különbözik-e a társ észlelése (a szociális észlelés) a fizikai észleléstől? A fizikai
világ tárgyainak észlelése főképpen a közvetlenül megfigyelhető „felszíni” tulajdonságokra (mint szín, alak,
súly, íz, anyagi minőség, stb.) irányul. A tárgyészlelés során egy-egy jelhez rendszerint meghatározott számú
jelentés kapcsolódik.  Pl. ha melegem van, ezt az érzést a következő okok valamelyikére vissza tudom ve-
zetni: emelkedett a külső hőmérséklet, túlságosan befűtöttek, túl melegen öltöztem, esetleg lázas vagyok. A
szociális megismerés ezen túlmutat. Hisz a társas jelrendszerben egy-egy jelhez végtelen számú jelentés is
kapcsolódhat. Gondoljuk meg, mi mindent fejezhet ki egy emberi mosoly: szeretetet, örömet, meglepődést, iz-
galmat éppen úgy, mint gúnyt, rejtőzködést, zavarodottságot, sértődést; és mindennek a hátterében megannyi
motiváció húzódhat meg. Láthatjuk tehát, hogy az emberek észlelése javarészt olyan tulajdonságokat érint,
amelyek közvetlenül nem észlelhetők, vagyis következtetni kell rájuk. Ilyen „következtetett tartalom” pél-
dául az intelligencia, az attitűd, a jellemtulajdonságok – tehát ún. belső minőségek. Ez egyben azt is jelenti,
hogy a szociális világ „tárgyainak” megismerése sokkal bonyolultabb, mint a fizikai világ észlelése, s ezzel
együtt sokkal több hibalehetőséget is rejt magában. A következtetésből származó hibákat, nehezebb észre-
venni. Ez voltaképp nem okozna gondot, ha képesek volnánk arra, hogy könnyedén kijavítsuk ítéleteinket, ha
azok hibásnak bizonyulnak. Különösen nehéz a korrekció, ha az emberekről alkotott ítéleteink hibásak. A
korrekció egyik akadálya, hogy a szociális észlelés szemben a fizikai észleléssel, igen nagy mértékben alapul
rejtett minőségekre történő következtetéseken; a másik akadálya pedig, hogy társaink észlelésekor nem bi-
zonyulunk objektív megfigyelőnek. Elfogultságunk abból ered, hogy már előzetesen rendelkezünk érzel-
mekkel, attitűdökkel és motivációkkal, amelyek már kezdettől fogva befolyásolják ítéleteinket, a benyomás
szerveződését. A saját magunk és az észlelt másik személy között felfedezett hasonlóságok és különbségek az
elfogultságok fontos forrásai lehetnek. Hajlunk arra, hogy a hozzánk hasonló embereknek jó tulajdonságokat,
míg a tőlünk különbözőknek rossz tulajdonságokat tulajdonítsunk, vagy lássunk meg bennük. Ugyanakkor
azt is meg kell jegyeznünk, hogy sokszor éppen abban vagyunk érdekeltek, hogy bizonyos információkat tor-
zítva észleljünk. Gondoljunk csak a szerelem csalóka érzelmi állapotára! Mégis, ha sikerrel akarunk járni in-
terakcióinkban, képesnek kell lennünk a másik ember viselkedésének helyes értelmezésére, megértésére és elő-
relátására.

2.1.2. Az attitűd
Az attitűd fogalom az egyik legnélkülözhetetlenebb fogalma a szociálpszichológiának. A pszichológia célja a vi-
selkedés tanulmányozása, és az attitűdök ezen elképzelés szerint a viselkedést befolyásolják. Következésképp az
attitűdök a viselkedés előrejelzőiként szolgálnak.

Maga az attitűd szó latin eredetű. Az „aptus”-ból származik, több jelentése van. Jelenti egyrészt az alkalmas-
ságot, a megfelelőséget, másrészt pedig az akcióra való készültség szubjektív vagy mentális állapotát. 

Az attitűdjelenséget először az általános lélektan rögzítette a XX. század elején. Ach kutatásai alapján megál-
lapította, hogy a képzetáramlást nem csupán az asszociációk újratermelődése uralja, hanem egyfajta beállítódás
is. Ach és Watt (1905) kísérletei a beállítódás-vizsgálatok mintájává váltak. Ugyanis ingersorozatokat mutattak be
az egyéneknek, és alkalmanként meghatározott választ vártak. Mérték a válasz megjelenésének idejét (reakció-
idő), és rögzítették a felkészülési időt. Megállapították, hogy a felkészülési időben a kísérleti utasításnak megfe-
lelő „determináló tendencia” működik. Ugyanezt erősítették meg Wundt (1909), Breitweiser (1911) kísérletei is.
Ez a determináló tendencia leginkább abban nyilvánult meg, hogy a kísérleti személyek reakcióideje lerövidült,
ha tudták, milyen ingerre kell majd reagálniuk. Vagyis a viselkedés nem magyarázható csupán a közvetlenül
ható ingerekkel.

Az attitűd fogalmi tartalmának megközelítéséhez fontos szempontot adott Hilgard és Humphrey (1938), to-
vábbá Hilgard, Campbell és Sears (1938) vizsgálatának eredménye. >Kitűnt ugyanis, hogy ha a kísérleti szemé-
lyek nem ismerik a vizsgálatban alkalmazott ingerek sorrendjét, viszonylatait, akkor az attitűd a várható ingerre
irányul, és döntően szenzoros jellegű elővételezés alakját ölti. Amikor pedig az inger bejósolható, a válaszra irá-
nyuló attitűd alakul ki, melyet motoros folyamatok képviselnek.< (Hunyadi, 1979.)
Park (1924) szerint az attitűdnek 4 kritériuma van:
• meghatározott irányultsága van a tárgyak (vagy értékek) világában, és ebből a szempontból különbözik az

egyszerű és a feltételes reflextől;
• nem lehet teljesen automatikus és rutinos magatartás, hanem valamilyen erősséget még akkor is kell mutat-

nia, amikor latens;
• változó intenzitású, néha uralkodik, néha viszont hatástalan;
• a tapasztalatban gyökerezik, és ezért nem egyszerű szociális ösztön.

Allport attitűd fogalma. „Az attitűd tapasztalat révén szerveződött mentális és idegi készenléti állapot, amely dina-
mikus vagy irányító hatást gyakorol az egyén reagálására mindazon tárgyak és helyzetek irányában, amelyekre az attitűd
vonatkozik”
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Ezen meghatározás szerint az attitűdnek négy elkülöníthető aspektusa van: (1) mentális vagy idegi állapot, (2)
válaszkészség, (3) tapasztalatok által megszervezett, (4) dinamikus vagy irányító hatást gyakorol a viselkedésre11. 

2.1.3. Stigmatizáció
Stigma: görög eredetű szó, negatív bélyeget jelent, a rabszolgákat, bűnözőket megjelölték, stigmát ütöttek rájuk.
Ma inkább a szégyent jelöljük vele. 
Képletes szociális identitás: azok a jellemvonások, amelyeket elvárunk egy adott kategóriába sorolt személytől.
Tényleges szociális identitás: azok a jellemvonások, amelyekkel az egyén valójában rendelkezik.
Ennek megfelelően lehetséges a diszkreditáció, ha egy bizonyos helyzetben az egyénnél nem esik egybe a fenti két
kategória. A stigma az a tulajdonság, ami diszkreditálja az egyént a helyzetből. Fontos megjegyezni, hogy ez min-
dig helyzetfüggő! 
A stigmák fajtái: 
• Testi, fizikai fogyatékosság;
• Jellembeli hibák (pl. zsarnokság, de ide tartozik a bűnözés is);
• Faji, nemzeti, vallási hovatartozás.

Goffman leginkább a testi fogyatékosok helyzetével foglalkozott. Sztereotípiák egész sora kapcsolódik az
ilyen stigmákkal rendelkező emberekhez, egészen pontosan a stigmájukhoz, az átlagembernél gyakran ala-
csonyabb rendűnek tartják őket, vagy természetfeletti képességekkel rendelkezőknek (pl. vakok hatodik ér-
zéke). Gyakran félnek tőlük, nem merik megközelíteni a stigmatizáltakat. Éppen ezért az elfogadás, az iden-
titás kérdése központi jelentőségű náluk, hiszen joggal várhatnák el, hogy ne stigmájuk alapján értékeljék,
észleljék őket. 

Mit kezdhet a stigmatizált stigmájával?;
• túlkorrigál (pl. paraolimpia);
• büszke rá, különccé válik;
• horogként használja, ráakasztja a felelősséget;
• újraértékeli a stigmát, megtanul vele, és bizonyos mértékben nélküle élni; 
• a normálishoz hasonul, úgy tesz, mintha nem lenne a stigmája;
• teljesen azonosul a stigmával, főfoglalkozású stigmaviselővé válik (pl. érdekképviselet területén dolgozik), azt

képviseli, ami a stigmája. Ekkor a szerep felszippanthatja az egyént!

Sorstársak és bölcsek
Sorstársak: akik hasonló stigmával rendelkeznek, mint az egyén, megerősítik őt, hogy normális. Általában ezek
a csoportok rendelkeznek valamiféle írott fórummal, folyóirattal, ebből szerezhet információt az egyén + közös-
ség-összetartó ereje, csoportalakító funkciója is jelentős ezen újságoknak. Általában van képviselőjük is, akinek
a „normálisokkal” való kapcsolattartás lesz a feladata, ha sok időt tölt velük, egyre inkább távolodhat a képviselt
csoporttól. 

Bölcsek: valamilyen úton kapcsolatba kerülnek a stigmatizáltakkal, befogadják őket, megnyílnak előttük, maguk
közül valónak érzik annak ellenére is, hogy nem rendelkezik stigmával. Két úton kerülhet a bölcs kapcsolatba a
stigmatizáltakkal: családi, baráti – informális – kapcsolat útján, és hivatalos – formális – munkakapcsolat útján. 

Fontos még megemlíteni a ragály jelenségét, amikor a stigma átterjed másokra is, akik kapcsolatba kerülnek
vele. Pl. a korai Kádár-korszakban a politikailag nem kívánatos embereket érdemes volt elkerülni, vagy börtön-
viseltek családja a kis falvakban. 

Erkölcsi pályafutás
Erkölcsi pályafutás alatt Goffman azt a folyamatot érti, amely alatt elfogadják, megismerik önmagukat az egyé-

nek. ( Szerintem ez az identitás alakulása tulajdonképpen.) Két szakasza van ennek a stigmatizáltak esetében:
1. magáévá teszi a „normális” álláspontját, rájön, mit jelent stigmával élni;
2. megtanul a megbélyegzettséggel élni.

4 féle útja képzelhető el ennek a stigmatizáltak esetében.  
• Veleszületett stigma + egy időben tanulja a normálist és azt, hogy ő más. Pl. állami gondozásban felnövő gye-

rekek.
• Veleszületett stigma, de „burokban” nő fel, a korai időszakban nem éli meg önmagát másnak, mint a többiek.

Ők általában iskolába kerülve, vagy a párválasztás, munkába állás idején szembesülnek másságukkal.
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• Életük későbbi szakaszában válnak stigmatizálttá, pl. balesetben megrokkanni, mozgássérültté válni.
• Olyan közösségben szocializálódnak, ahol mindenki olyan, mint ők, de később kiderül, hogy az egész közös-

ség stigmatizált, pl. zsidók a holocaust idején.

2.1.4. Festinger kognitív disszonancia-elmélete
Festinger az attitűd és a viselkedés belső összhangjának a kérdéséből indult ki. A kognitív disszonancia lénye-
gében véve feszültségállapot, amely mindannyiszor fellép, valahányszor az egyénnek két, egymással pszicholó-
giailag összeegyeztethetetlen tudattartalma (gondolata, attitűdje, nézete, véleménye) van. Disszonánsnak tekint
egy attitűdöt akkor, ha az attitűd megismerési összetevőjében két vagy több megismerési elem ellentmondásba
kerül egymással, vagyis ha egyikből a másik ellentéte következik. Normális, kiegyensúlyozott – konszonáns – ál-
lapotnak tekinthető az, ha a viselkedés megfelel az attitűd megismerési összetevőjének. Mivel a kognitív disszo-
nancia előfordulása kellemetlen, az emberek arra motiváltak, hogy csökkentsék a disszonanciát. 

Hogyan csökkentjük a kognitív disszonanciát? Vagy úgy, hogy az egyik vagy mindkét tudattartalmat módo-
sítjuk olyképpen, hogy egymással inkább összeegyeztethetővé, konszonánsabbá tesszük őket; vagy úgy, hogy
olyan új tudattartalmakat illesztünk be, amelyek az eredeti tudattartalmak közötti szakadékot áthidalják.

Nézzünk egy példát! Tegyük fel, hogy valaki dohányzik, és egyszer elolvassa az egészségügyi hatóságok je-
lentését arról, hogy a dohányzás hogyan függ össze a tüdőrákkal és más légzőszervi megbetegedésekkel. Disszo-
nanciát fog átélni. Az a tudattartalom, hogy cigarettázik, összeegyeztethetetlen azzal a tudattartalommal, hogy a
dohányzás rákot okoz. Ilyen helyzetben a disszonancia csökkentésének legradikálisabb módja az, hogy abbahagyja
a cigarettázást. Az a tudattartalom, hogy a dohányzás rákot okoz, azzal már összeegyeztethető, hogy ő nem do-
hányzik. De nagyon sok embernek nehéz leszoknia. Képzeljük el, hogy valaki megpróbált leszokni, de nem sike-
rült. Ő hogyan csökkentse a disszonanciát? Bizonyára azzal a másik tudattartalommal fog kezdeni, mely szerint a
dohányzás rákot okoz. Megpróbálja kétségbe vonni a dohányzás és a rák összefüggéséről szóló bizonyítékokat. Pél-
dául elhiteti magával azt, hogy a kísérleti bizonyítékok nem meggyőzőek. Hivatkozhat továbbá intelligens em-
berekre, például orvosokra, akik ugyancsak dohányoznak és így elhiteti magával, hogy ha ők is így tesznek, akkor
nem is lehet olyan veszélyes, mint azt mások állítják. Azt is megteheti, áttér filteres cigarettára, és így azzal áltatja
magát, hogy a füstszűrő nem engedi át a rákkeltő anyagokat. Végül, hogy viselkedésének abszurd jellegét a nyil-
vánvaló veszélyessége ellenére csökkentse, új, a dohányzással jobban összeegyeztethető tudattartalmakat is beil-
leszthet. Így például nagyobb értéket tulajdoníthat a dohányzásnak, mondván ez igen élvezetes tevékenység, és
nélkülözhetetlen lelki egyensúlya megteremtéséhez. „Lehet, hogy rövidebb ideig fogok élni, de ezt a rövidebb
életet jobban fogom élvezni.” Azt is megpróbálhatja, hogy erényt kovácsol a dohányzásból, kialakít egy romanti-
kus, fenegyerekeskedő képet önmagáról, és így csúfot űz a dohányzás miatt rá leselkedő veszélyekből. Minden
ilyen viselkedés csökkenti a disszonanciát, mivel csökkenti abszurd mivoltát. Az egyén úgy igazolja viselkedését,
hogy kognitív módon kisebbíti a veszélyt, vagy pedig eltúlozza a cselekvésnek tulajdonított fontosságot. Vég-
eredményben az egyénnek sikerül vagy egy attitűdöt beépíteni önmagába, vagy egy meglevőt megváltoztatni.

Ha egy személynek nincs egy attitűdtárgyra vonatkozó pozitív attitűdje, akkor a reá vonatkozó „fenyegető”
közléseket feltétel nélkül elfogadja. Vagyis az emberek arra törekednek, hogy igazak legyenek ismereteik, és az
értékek, valamint a vélekedések akkor interiorizálódnak, ha helyesnek tűnnek. Az igazságra való törekvés az,
ami az embereket arra motiválja, hogy gondosan figyelemmel kísérjék, amit mások csinálnak, és kövessék a hoz-
záértő, megbízható kommunikátorok tanácsait. Ez a racionális viselkedés. Gyakorta tapasztaljuk azonban, hogy
vannak olyan erők, amelyek e racionális viselkedés ellen hatnak. A kognitív disszonancia elmélete az embereket
nem racionális, hanem racionalizáló lényekként mutatja be. Az elmélet alapfeltételezése szerint az emberek nem
annyira arra vannak motiválva, hogy igazuk legyen – sokkal inkább arra, hogy azt higgyék, hogy igazuk van.

Előfordul, hogy a kétféle motiváció – hogy igazuk legyen, és hogy azt higgyék, igazuk van – egy irányba hat.
(Lásd a dohányzás abbahagyása.) Néha azonban a disszonancia csökkentésének szükséglete (vagyis annak szük-
séglete, hogy meggyőzzük magunkat arról, hogy igazunk van) rosszul alkalmazkodó és ebből következően irra-
cionális viselkedést eredményez. Például akik megpróbáltak leszokni a dohányzásról, de valamilyen ok miatt ez
nem sikerült nekik, idővel sokkal jobban lebecsülik a dohányzás veszélyeit, mint azok, akik meg sem próbáltak
leszokni. Ennek a látszólagos paradoxonnak a kulcsa abban van, hogy milyen mértékben kötelezte el magát va-
laki egy bizonyos cselekvés mellett. Minél jobban elkötelezi magát egy cselekvés, egy elv, egy eszme, egy véle-
kedés mellett, annál inkább ragaszkodik hozzá, és annál jobban ellenáll mindannak, ami tetteit és nézeteit két-
ségbevonja. Vagyis az egyén nem akarja elhinni, hogy abszurd dolgot művel. Ha egy ember el van kötelezve egy
attitűd mellett, az attitűdtárgyra vonatkozó új információk disszonanciát keltenek benne. E disszonancia csök-
kentésének kiváló módja a bizonyítékok eltorzítása vagy elutasítása. Minél jobban el vagyunk kötelezve egy at-
titűd mellett, annál inkább hajlamosak vagyunk arra, hogy minden ellenérvet elutasítsunk.

2.1.4.1. A disszonancia, mint a döntés következménye
Egy döntést követően az emberek majdnem mindig disszonanciát élnek át – különösképp a nehéz, vagy sok időt,
erőfeszítést, pénzt igénylő döntés után. Festinger feltevése szerint minden választás esetében a nem választott al-
ternatíva is tartalmaz pozitív, és a választott alternatíva is negatív elemeket. Így az ember minden választásában
megtalálhatók disszonáns mozzanatok; s ezért minden választást a disszonancia mérséklésének meghatározott
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technikái követnek. Ennek igazolására Jack Brehm (1965) kísérletileg vizsgálta, hogyan megy végbe ez az ön-
megnyugtatás. Egy piackutató szerepét magára öltve Brehm háziasszonyoknak 8 különféle háztartási cikket mu-
tatott (kenyérpirítót, elektromos kávéfőzőt, grillsütőt stb.), és mindegyiküket megkérte arra, hogy rangsorolja
ezeket a tárgyakat aszerint, hogy melyik mennyire vonzó a számukra. Jutalmul mindegyik háziasszonynak azt
mondta, hogy a háztartási eszközök valamelyikét ajándékként megtarthatja. Az ajándékot mindenki két olyan
tárgy közül választhatja ki, amelyet előzőleg vonzónak rangsorolt. Miután az illető egyet kiválasztott, becsoma-
golták és odaadták neki. Néhány perccel később azután megkérték, hogy újra rangsorolja a tárgyakat. Az derült
ki, hogy miután megkapta a kiválasztott tárgyat, a választott eszköz vonzerejét mindenki valamivel magasabbra
értékelte, ezzel szemben leszállította annak a tárgynak az értékét, amelyet választhatott volna, de mégsem dön-
tött mellette. A döntéshozatal tehát disszonanciát okoz. A választott cikk bármilyen negatívumaira vonatkozó tu-
dattartalom disszonáns azzal, hogy éppen ezt választotta az ember, a nem választott tárgy pozitívumaira vonat-
kozó tudattartalom pedig disszonáns azzal, hogy nem ezt választotta. A disszonancia csökkentése érdekében az
emberek igyekeznek kognitív módon eltüntetni az alternatívákat. Vagyis a döntés meghozatala után a kiválasz-
tott tárgy pozitív tulajdonságait felnagyítják, a negatív tulajdonságait pedig lekicsinylik; és fordítva, a nem vá-
lasztott tárgy negatív tulajdonságait kiemelik, pozitív tulajdonságait pedig bagatellizálják. Ezt az alapjelenséget
más kutatók is széles körben megvizsgálták, és tovább elemezték. (Ehrlich, Guttman, Schönbach, Mills,1957; Fes-
tinger, Maccoby,1964)12

2.1.5. A fogyatékos emberekkel kapcsolatos attitűd
A 80-as évekből származó 400 főre kiterjedő budapesti reprezentatív vizsgálat szerzői Illyés és Erdősi szerint „a
fogyatékosokkal szembeni megkülönböztető és elzárkózó magatartás fontos, humanisztikus értékeket sért meg,
és éppen ezért egy érett és strukturált társadalom számára nem elfogadható”. A kutatás előzményeire vonatko-
zóan a szerzők megjegyzik, hogy számos korábbi vizsgálat azt mutatta, hogy „az épek olyan mértékben fogad-
ják el, vagy utasítják vissza a fogyatékos partnert, amilyen mértékben az a szükséglet-kielégítési lehetőségeket nö-
veli vagy csökkenti". Az értelmi fogyatékos embereket azonban a különböző vizsgálatokban feltűnően sokan uta-
sították vissza és ezt a szerzők egy, a valóságnak nem megfelelő sztereotípia hatásának tulajdonítják. „Az eluta-
sítás mértéke egyedül az értelmi fogyatékossággal élő személyek csoportjánál jelzi az előítéletek jelentősebb tor-
zító hatását.” A kutatási eredmények szerint „az átlagos budapesti felnőtt elsősorban értelmi-szellemi fogyaté-
kosságra (78%), másodsorban pedig testi-mozgásszervi fogyatékosságra (73%) gondol” a fogyatékosság kapcsán.
„Ennél jóval kevesebben említettek valamilyen érzékszervi fogyatékosságot (22%).”. Az adatok azt mutatták,
hogy az épek részéről „a legnagyobb érdeklődés a vakok felé fordul (49%), a legnagyobb arányú közömbösség
viszont a súlyos értelmi fogyatékosokkal szemben nyilvánul meg (38%).” (24) A vizsgálat szerint az emberek „a
súlyos értelmi fogyatékosság mellett a látás elvesztését és a kerekesszék használatára kényszerítő mozgás fo-
gyatékosságot tekintik nehezen elviselhetőnek. Az enyhe értelmi fogyatékosságot és a siketséget közepesen, a
dadogást pedig viszonylag könnyen elviselhető fogyatékosságok közé sorolták ... .” 

Illyés és Erdősi érdekes összefüggést tapasztaltak atekintetben, hogy hogyan változik az érdeklődés a koráb-
ban a fogyatékosokkal kapcsolatban meglévő ismeretek mértéke szerint. Eszerint minél kevesebbet tudnak az
emberek az egyes fogyatékosokról, annál kevésbé is érdekelné őket a velük kapcsolatos TV-műsor. Ez rámutat
arra, hogy milyen nehéz az emberek ismereteinek összetételét és tartalmát befolyásolni és így a fogyatékosság-
gal élő embereket illetően informálttá tenni őket. Az eredmények értelmezésekor a szerzők arra jutottak, hogy a
fogyatékosokkal szembeni averzió, illetve negatív címkézés tendenciáját szignifikánsan befolyásolják a megkér-
dezettek egyéni jellemzői és ennél kevésbé a megkérdezettek fejében élő fogyatékosról alkotott kép jellegzetes-
ségei. Az affiliáció (elfogadás) esetében a helyzet fordított, nagyobb jelentőséggel bírnak az emberek fejében lévő
elképzelések a fogyatékosokról, mint az egyes emberek egyéni jellemzői. Végül a szerzők összefoglalásként a kö-
vetkezőket írják „Röviden tehát azt mondhatjuk, hogy azok a megnyilatkozások, amelyekben az épeknek a fo-
gyatékosokhoz való viszonyulása fejeződik ki, nem egyetlen dimenzió két pólusán, hanem két egymástól füg-
getlen, különböző dimenzió mentén rendeződnek el. S ezek a dimenziók nemcsak függetlenek egymástól, hanem
más-más tényezők határozzák meg erősségüket is. Azt ugyanis, hogy az egyes ép ember milyen mértékben haj-
lik arra, hogy a fogyatékossággal élő embereket címkézze, ill. averziót tápláljon velük szemben, elsősorban az ha-
tározza meg, hogy ő maga milyen tulajdonságokkal rendelkezik, ill. milyen értékeket és normákat tekint a ma-
gáénak. Az viszont, hogy különböző személyes jellegű társas kapcsolatokban milyen mértékben hajlandó part-
nerként elfogadni a fogyatékossággal élő embereket, elsősorban attól függ, hogy milyen kép alakult ki benne
ezekről a fogyatékosokról” 
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12 A döntés következtében fellépő disszonanciákról, illetve magáról a döntés következményéről továbbiakat olvashatunk Aronson (1978): A tár-
sas lény című munkájában. A szerző külön kiemeli azokat a 20. századi történelmi példákat, melyek sajnálatosan jól demonstrálják a kognitív
disszonancia fentebb leírt szabályszerűségeit. Górcső alá veszi ezenkívül a „visszavonhatatlanság jelentőségét” – kiemelve, hogy valaki döntés
után elkezdi-e megmásítani és átértékelni a dolgokat, nagymértékben attól függ, hogy a döntés visszavonhatatlan-e. A továbbiakban az „er-
kölcstelen viselkedés melletti döntést” tanulmányozza. Megállapítja, hogy ugyanaz a mechanizmus, amely lehetővé teszi, hogy ragaszkodjunk
egy attitűdhöz, arra is rábírhat, hogy megváltoztassunk egy attitűdünket. Minden attól függ, hogy adott körülmények között melyik magatar-
tás szolgálja jobban a disszonancia csökkentését.
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Vékássy (1993, 1994) a beszédfogyatékos emberekkel foglalkozva azt vizsgálta, hogy a velük kapcsolatban
nem lévők és a velük együttdolgozók megítélései hogyan térnek el egymástól. Megállapítja, hogy „ ... a közgon-
dolkodás alapvetően hibás ismeretekkel rendelkezik a dadogókról, a dadogásról ...” Azok azonban, akik köz-
vetlen napi kapcsolatban vannak dadogókkal, sokkal reálisabban és pozitívabban ítélik meg őket: „A közvetlen
munkatársak ugyanis úgy látják, hogy a dadogók egészséges és jó értelmi képességekkel rendelkező emberek,
akik ugyanúgy megállják helyüket az életben, mint a nem dadogók; vezető állásra bárhol alkalmasnak találják
őket. A megkérdezettek ismeretséget vagy párkapcsolatot a dadogókkal is vállalnának; dolgaik intézését fenn-
tartás nélkül rábíznák a dadogókra is; színpadi-filmbeli megelevenítésük nem váltana ki belőlük nevetést.” (1994,
165) A vizsgálat tapasztalatainak összegzéseként Vékássy megállapítja: „akik a dadogókhoz közel állnak, tehát
akik ismerik a dadogókat, azok teljesen másként ítélik meg a dadogók tulajdonságait ("normálisnak"), mint akik
csak „messziről” ("nem normálisnak"). Tehát a személyes ismeretség, a közvetlen munkakapcsolat, a közös te-
vékenység pontosabb képet ad a dadogó személyiségéről.” (Vékássy 1994)

A fogyatékos emberekkel szembeni negatív attitűd érdekes módon a fogyatékos társadalmon belül is megfi-
gyelhető. Az egyik fogyatékossági csoportba tartozók megítélése a másik csoportba tartozókról nemegyszer
ugyanúgy előítéletes, mint az épeknek a fogyatékos embereket illető véleménye. Egy értelmi fogyatékos vakokat
vizsgáló dolgozat szerzője úgy találta, hogy „a vakok társadalmi megítélése kedvezőtlen, ugyanis sztereotípiá-
kon alapul. Az ép értelmű látássérültek tovább vetítik a kialakult stigmát a gyengébb képességű társaikra. Ez azt
bizonyítja, hogy az értelmi fogyatékossággal élő személyek az úgynevezett vak társadalmon belül perifériára
szorulnak” (Szombati 1994)

2.1.6. A fogyatékosság szociálpszichológiai aspektusai
Lányiné Engelmayer Ágnes és Takács Katalin írásaikban a következőket írják: a fogyatékosság a pszichológiában
nemcsak a pszichofunkcionális struktúrák megváltozásaként, hanem szociális problémaként is értelmezhető. A
fogyatékos és ép emberek közti kapcsolatok, e kapcsolatok dinamikája mint csoportközi viszony jelenik meg, így
szociálpszichológiai, közelebbről előítélet-kutatások tárgyává válhat. E kutatások révén a pszichológia két szint-
jén is tettenérhető a fogyatékosságról való gondolkozás. Egyrészt a fogyatékosság jelenségének tudományos dis-
kurzusokba emelése vagy abból való kihagyása, az állásfoglalás megléte vagy hiánya önmagában kifejezi a tu-
domány viszonyát e jelenséghez. Másrészt szorosan kapcsolódva az előbbihez, mivel az előítélet-kutatások „szín-
tere" a nem fogyatékosok elméje, vagyis a kérdések az épek fogyatékosokkal kapcsolatos attitűdjeire vonatkoz-
nak, a naiv pszichológiai állásfoglalásról is képet kaphatunk. Tudományos és hétköznapi diskurzusok ebben az
értelemben elválaszthatatlanok egymástól, a tudományos vizsgálatok által, azok tárgyaként tárul fel előttünk va-
lami olyasmi, amit közgondolkodásként szoktunk emlegetni.

„Az emberiség tudatában túl régen éltek és túl mélyen belegyökereztek a fogyatékossággal kapcsolatos nega-
tív sztereotípiák” (Neufeldt és Mathieson, id. Kálmán és Könczei 2002). „Épek és fogyatékosok viszonya a több-
ségi és kisebbségi csoportok viszonyának egyik őstípusa” (Illyés és Erdősi 1986). E kijelentések súlya arra a téves
következtetésre vezethet bennünket, hogy a szociálpszichológiában aktív kutatási terület a fogyatékossággal kap-
csolatos sztereotípiák vizsgálata. Hogy ez miért nincs így – a jelenség markáns létezése ellenére sem –, vélemé-
nyünk szerint legalább két okra vezethető vissza. Egyfelől a szociálpszichológiai sztereotípiakutatások mind
német, mind amerikai hagyományának politikai gyökerei vannak, ezért folyamatosan elkerülte a kutatók figyel-
mét az etnikai csoportok mellett létező más marginális csoportok, így a fogyatékos, beteg vagy idős emberek ha-
sonló szociálpszichológiai realitása. Ezt a tényt is magyarázza némiképp másfelől a másik ok, amely a fogyaté-
kosság mint körülírható kategória problémájával van összefüggésben. Illyés Sándor is említi, hogy azért nem be-
szélhetünk általánosságban fogyatékosokkal szembeni előítéletről, mert nincsen általánosságban fogyatékos cso-
port. Az épek szemében (elméjében) a fogyatékosok nem alkotnak egységes reprezentációt (lllyés és Mérei 1975).
Ezek szerint tehát a fogyatékosság fogalmának nehezebb körülírhatósága is gátja lehetett az attitűd-, illetve elő-
ítélet-kutatásoknak.

Figyelemreméltó, ahogyan két klasszikus teóriában is felbukkannak a fogyatékosok, mint a társadalomban
megkülönböztetettek csoportja. Erving Goffman az ókori görögöktől kölcsönzött stigmaterminus köré építi fel
a szociális identitásról alkotott elméletét. Hangsúlyozza, hogy a stigma eredeti értelmében testi jel, tehát lát-
ható bélyeg, amelynek funkciója az, hogy viselőjének erkölcsi státusáról mondjon el valami, a társadalom ér-
telmezésében kedvezőtlen dolgot, ezáltal – mintegy rituálisan beszennyezve annak viselőjét – hirdeti, hogy
személye kerülendő. A stigma jelentésváltozásának lényege, hogy a valódi testi jel helyett hangsúlyosabb lett
a metaforikus réteg, vagyis mai szóhasználatban a stigma inkább magát a szégyent, mintsem annak látható
testi bizonyítékait jelenti. A stigma tehát Goffman (1981) definíciója szerint „olyan nem kívánatos eltérőség
jele, amely [egy személyt] a mások által vártnál különbözőnek mutat”. Elképzelése szerint a stigmának három
típusa különböztethető meg. Elsőként a testi fogyatékosságokat említi. Külön kategóriaként szerepelnek nála
„a jellem torzulásai", végül a harmadik csoportot a nem tolerált faji, nemzeti, vallási kisebbséghez tartozás ké-
pezi (uo.). Ha abból indulunk ki, hogy a physical disability kifejezés az angolban magában foglalja az érzék-
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szervi fogyatékosságokat is, akkor a Goffman által említett testi fogyatékosságok mellé odaérthetőek a magyar
nyelvben külön kifejezéssel jelölt érzékszervi fogyatékosságok is. (Kálmán és Könczei 2002) 

Goffman rengeteg példát hoz az érzékszervi fogyatékosságok köréből, amivel arra utal, hogy bár nem nevezte
meg külön az érzékszervi fogyatékosságot a stigma típusainak meghatározásakor, maga is a testi fogyatékossá-
gokon belül értelmezte azokat. Különös azonban, hogy a hangsúlyozott metaforizáltság ellenére ő maga is a lát-
hatóbb, evidensebb, vagyis a testi és érzékszervi fogyatékosságok köréből hozza példáit. Nem csak a jól látható-
ság vezethet stigmatizációhoz, gyakran elegendő a fogyatékosság ismerete is bármiféle látható testi jel nélkül,
mégis, valószínűleg javarészt jól láthatóságának köszönheti a testi fogyatékosság azt, hogy az újabb keletű kuta-
tásoknak is tárgyává vált.

Az előítélet-kutatások másik klasszikusa Gordon Allport, aki csaknem ötven évvel ezelőtt megjelent, komp-
lex megközelítésű munkájában csak etnikai és vallási előítéletet különböztet meg, ugyanakkor az előítéletek kép-
zésében szerepet játszó „elsöprő erejű címkék” működésére a vakság példáját hozza. (Allport 1999) A nevek,
mint a kategorizáció alapjai, felszeletelik a világot. „A név elvon a konkrét realitásból egy bizonyos szempontot,
és a legkülönbözőbb konkrét létezőket ennek az egyetlen szempontnak az alapján csoportosítja. A csoportosítás
aktusa eleve arra kényszerít bennünket, hogy minden egyéb szemponttól eltekintsünk, jól lehet más szempontok
alapján talán a meglévőnél jóval épkézláb csoportokat tudtunk volna létrehozni” (uo.). Az ilyenfajta címkézés
ereje abban áll, hogy lehetetlenné teszi az alternatív, más jellemzők mentén való csoportosítást, épp a címkéző „fo-
gyatékosságát”, torzító észlelését kifejezve azáltal, hogy képtelen lesz differenciálni a tulajdonságok között. 

Emlékeztetve arra, hogy a szociálpszichológia történetében az előítélet-kutatások történeti-politikai gyöke-
rűek, aminek következtében az etnikai csoportok mellett létező más marginális csoportok vizsgálata sokáig nem
volt kutatás tárgya, megállapíthatjuk, hogy e körülmény ellenére az 1960-as években komoly fellendülés volt ta-
pasztalható a fogyatékos személyekkel szembeni attitűdök vizsgálata körében. Legnagyobb részt ezen évtized em-
pirikus kutatásainak tapasztalatait rendszerezi bőséges szakirodalomra támaszkodó beszámolójában Günther
Cloerkes (1985), aki a felhalmozódott ismereteket pszichológiai, szociálpszichológiai, szociológiai stb. szempon-
tok mentén taglalja. Külön részben tárgyalja az előítéletek szocioökonómiai meghatározóit és személyiség vo-
natkozásait, valamint a kulturális tényezőket.

Az 1960-as években külön kérdőíveket dolgoztak ki a fogyatékos emberekkel szembeni előítéletek mérésére. Az
egyik legelterjedtebb ilyen eszköz az ATDP-skála (Attitudes Toward Disabled Persons; Yuker és mtsai, id. Cloer-
kes 1985). Másik elterjedt módszer volt ebben az időben a Bogardus-féle „társadalmi távolságot” mérő skála ana-
lógiájára készült mérés. Az eredeti skála 1925-ből származik, lényege, hogy a fogyatékosok különféle csoportjaival
szembeni előítéleteket fiktív társválasztási helyzetekben vizsgálja, azt kérdezve a vizsgálati személytől, hogy adott
fogyatékossággal élő embert (1) szívesen látná-e szomszédnak, (2) szívesen együtt dolgozna-e vele, (3) szívesen ba-
rátkozna-e vele, (4) szívesen fogadná-e családtagnak, (5) szívesen fogadná-e házastársnak. Ezáltal nem csak a kü-
lönféle fogyatékosságokkal élő emberek és az ép emberek közti „társadalmi távolság” mérhető, hanem a távolság
tekintetében felállítható egy rangsor is a különféle fogyatékosságok között. (Bogardus, id. Illyés és Mérei 1975) 

Magyarországon Illyés Sándor, Erdősi Sándor és Mérei Vera végeztek a Bogardus-féle szemléleten alapuló ku-
tatásokat, azzal a kiegészítéssel, hogy a „szociális elfogadhatóság” rangsorát további, a köztudatban kirekesztésre
okot adó csoportok – börtönviseltek, leányanyák stb. – beemelésével állították fel (Illyés és Mérei 1975; Illyés és Er-
dősi 1986). Ők – éppen a fogyatékosság kategória korábban már említett elmosódottsága miatt – a „szociális elfo-
gadhatóság” sorrendjének felállítását vélték járhatóbb útnak. Ezek a kutatások felteszik azt a provokatív kérdést,
hogy mennyiben mondható előítéletesnek az épek fogyatékosokkal szembeni elkerülő magatartása, valódi előíté-
letről van-e szó akkor, ha az elutasítás az ép emberek számára nehéznek bizonyuló kapcsolatfelvétel és élethelyzet
fel nem vállalásának kifejezője. Azt a választ kapták, hogy „az épek olyan mértékben fogadják el, vagy utasítják
vissza a fogyatékos partnert, amilyen mértékben az a szükséglet kielégítési lehetőségeket növeli vagy csökkenti”.

Az előítéletek kialakulásában szerepet játszó tényezők közül némely kutatások a rendellenesség láthatóságát
említik elsőként (Shears és Jensema, id. lllyés és Mérei 1975), kiindulva azon vizsgálati eredményükből, hogy a
legkevésbé elfogadott csoportoknak „az amputált, a tolószékes és a vak” emberek csoportjai bizonyultak. A testi
fogyatékosságok előtérbe kerülésének oka az, hogy maga a test rendkívül fontossá vált az identitás, illetve a szub-
jektum mai értelmezéseiben. A modernség egészség- és testkultuszában e kettő szoros összefonódása és az egész-
séges test felértékelődése révén az egészség a csak arra érdemesek, vagyis az egészséges testtel rendelkezők tu-
lajdonává vált. A modernség horizontján ezért „a testtel kapcsolatos diskurzusok egyik legáltalánosabb és leg-
hétköznapibb módja az emberek osztályozása testi jegyeik alapján!” (Csabai és Erőss 2000, 108) Klasszikus el-
méletekben a kategorizáció általánosítása vezethet a fogyatékos emberekkel szembeni előítéletek kialakulásához
is. „A fogyatékosokról való előítélet olyan előzetes tudás és érzelmi viszonyulás, amely megelőzi a fogyatéko-
sokkal való személyes találkozást”. (Illyés és Mérei 1975, 225)

Ennek felel meg a „szociális elfogadhatóság” sorrendje is: pöszék, látási fogyatékosok, dadogók és hadarók,
hallási fogyatékosok, értelmi fogyatékosok. E felfogás szerint előítéletről csak akkor van szó, ha a nehézségek
helytelen megítélés alá kerülnek, mint ahogy az előítéletek torzító hatása jelentkezik az értelmi fogyatékosok cso-
portjánál. Ennek magyarázata feltehetőleg az az illuzórikus korreláció, ami a köztudatban értelmi fogyatékosok
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és elmebetegek lelki rendellenességei között van. Más kérdés, hogy lehet-e ez magyarázat, hiszen mi táplálja az
elmebetegségekkel szembeni előítéleteket?

További érdekes, de feltáratlan területnek mondható a különböző fogyatékos csoportok egymással szembeni előítéleteinek vizs-
gálata.
Figyelemre méltó eredmény, hogy az elutasítás szintjeitől függően a testi fogyatékosság, a roma származás és az ápo-
latlanság megítélése nem ugyanazt a sorrendet követi, ami a gyakorlat nyelvére lefordítva például azt jelenti, hogy
vélhetjük úgy, miszerint a közvélemény a testi fogyatékosokkal szemben a legelőítéletesebb, de magunkra nézve ezt
nem vállaljuk, a konkrét elutasítás szintjén viszont kiderülhet a bevallottal ellentétes attitűd. A tendencia tehát az, hogy
az elutasítás általában alacsonyabb a személyes utalásoknál, mint a közvélemény attitűdjeinek hiedelmeinél, illetve
a konkrét események kapcsán. Ez azt jelenti, hogy az emberek vagy rosszul ismerik magukat, vagy – még inkább –
nem merik bevallani előítéletességüket. Ennek oka valószínűleg abban a változásban áll, amit Rupert Brown (1998,
211) a „régi és új előítéletek” fogalmával illet. Tanulmányában megállapítja, hogy a felmérések és személyes tapasz-
talatai is azt mutatják, hogy az emberek más csoportokkal kapcsolatos sztereotípiái pozitív irányba változtak. A va-
lóság az, hogy csak a társadalmi normák terén történt változás, ezáltal korlátozottabb a nyílt előítéletek megfogal-
mazása, ami azonban nem jelenti azt, hogy az emberi elmében ne lennének ugyanúgy jelen – legfeljebb burkoltab-
ban fejeződnek ki – a negatív attitűdök. Az elképzelés nyomán olyan fogalmak terjedtek el e szelídebb formában je-
lentkező előítélet kifejezésére, mint a szimbolikus rasszizmus (Sears), az averzív rasszizmus (Dovidio és mtsai), a faji
ambivalencia (Katz és mtsai), illetve a modern rasszizmus. (Mc Conahay; valamennyit id. Swim és mtsai 2001)

A fenti kifejezések utalnak a sztereotípia kutatások preferált csoportjaira. A nők és a kisebbségek észlelésének
hasonlósága is jellemzőbben reflektorfénybe kerül a modern előítéletek tárgyalásakor, pedig Brown említett ta-
nulmányában is elhangzik a feltételezés, hogy a vizsgált területek szélesítésekor hasonló tendenciák lesznek ta-
pasztalhatóak az olyan csoportokkal szemben tanúsított előítéletek terén, mint az idősek, az AlDS-esek vagy a fo-
gyatékosok. Kende Anna említett tanulmánya bizonyítja a feltételezés igazságát a fogyatékosokra vonatkoztatva.

Az előítéletek keletkezési mechanizmusának leírása után adódni szokott a kérdés, hogy mindezek ismereté-
ben hogyan lehetséges külső beavatkozással hatással lenni rájuk, és pozitívan megváltoztatni a negatív véleke-
déseket. Az attitűd változás egyszerű és sokak szerint hatásos módja a másik csoport tagjaival való személyes ta-
lálkozás. A kontaktushipotézis szerint a különböző csoportok közötti kontaktus kedvezően befolyásolhatja a cso-
portközi viszonyt (Hewston 1999). A kontaktus teszi lehetővé az egyének számára annak felfedezését, hogy alap-
jában véve számos hasonló attitűddel rendelkeznek (Cook 1978). A kontaktus „differenciáltsága” és „perszona-
lizáltsága” is hangsúlyos, az előbbi teszi lehetővé a csoporton kívüli tagok közti különbségtételt, az utóbbi pedig
ugyanezen személyek egyediségének észlelését. A kontaktus célja az, hogy a személyre reagálást ne a csoportjá-
hoz tartozás egyetlen dimenziója váltsa ki, hanem a személyes vonások (Brewer és Miller 1984, 1988). 

Az attitűdváltozás lehetőségét teszi lehetővé a csoporton kívüli tagok közti különbségtétel, az utóbbi pedig
ugyanezen személyek egyediségének észlelését. A kontaktus célja az, hogy a személyre reagálást ne a csoportjá-
hoz tartozás egyetlen dimenziója váltsa ki, hanem a személyes vonások (Brewer és Miller 1984, 1988). A Kölcsey
Ferenc Protestáns Szakkollégium fogyatékosokkal szembeni attitűdöket változtatni kívánó programjának is az
volt a szemléleti alapja, hogy a személyes kontaktus képes újradefiniálni a sérült emberhez való viszonyt, vélhe-
tőleg azáltal, hogy olyan személyes vonások is előkerülnek általa, amelyek eddig a fogyatékosság, mint kiugró-
nak számító jellemző takarásában voltak. Középiskolás osztályokat látogattunk párokba rendeződve, mindig egy
sérült és egy ép fiatallal. Módszerünk az volt, hogy lehetőséget teremtettünk a diákoknak arra, hogy bármit kér-
dezhessenek a sérüléssel való együttélés mikéntjéről, a hétköznapokról éppúgy, mint a sérülten létezés esetleges
pszichés terheiről. Másfelől azáltal, hogy együtt érkeztünk, demonstrálni kívántuk azt, hogy közös világban
élünk, és hamis bármilyen mítosz, amely ennek az ellenkezőjét, az elkülönítés szükségességét sugallja.

A másik oldalról közelítve az attitűdváltozás kérdését: ahhoz, hogy a sérültség valóban a létezés egy normá-
lis variációjaként fogalmazódhat meg, nagyban hozzájárult, hogy a sérült emberek maguk vették kezükbe sor-
sukat (Neufeldt és Mathieson, id. Kálmán és Könczei 2002, 86). Erre példa, amit Müllerné Székely Noémi MA-
GYAR TELEKOM Lakossági Üzletágának Ügyfélszolgálati Igazgatóságának vezetője mesél: A Call Centerben
dolgozó csökkent munkaképességű kollégáink kivétel nélkül pozitívumként élik meg a foglalkoztatásukat. A
vonzó juttatásokon és fizetésen kívül minden esetben előnyként emelik ki a lehetőséget, a kedvező munkakör-
nyezetet és a jó kollegiális légkört, a biztos munkahelyet, és a munkába- illetve hazaszállításuk megoldását is.

Több megkeresést kaptunk már különböző médiából az eredmények, vélemények felmérésére. Minden alka-
lommal biztosítjuk a mozgáskorlátozott kollégáink ezeken való részvételét. A korábbi tapasztalataink alapján
örömmel látjuk, hogy a munkatársaink pozitívan nyilatkoznak a foglalkoztatásukról.

Nem mondható tehát, hogy az előítélet-kutatások figyelmét teljesen elkerülte volna a fogyatékosság jelensége,
de mivel a vonatkozó kutatások kezdetektől fogva politikai kiindulásúak voltak, talán csak mostanában van ki-
alakulóban egy új paradigma, amelynek révén a modern előítéletek mentén válik értelmezhetővé a fogyatékos-
sággal szembeni attitűdök jelenségvilága. A testről szóló diskurzusokba történő beemelés is hozhat újdonságo-
kat a fogyatékosság témájában.
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Különös helyet foglalnak el az attitűdvizsgálatok között az úgynevezett önattitűd vizsgálatok. Ezek a kutatá-
sok ugyanis elsősorban a fogyatékossá vált ember önmagához, saját fogyatékosságához való viszonyára kíván-
csiak, tehát a kérdések a fogyatékos ember személyiségére vonatkoztatva merülnek fel. Az ilyen kérdések nem
lehetnek azonban függetlenek a korábban tárgyaltaktól, vagyis a társadalom fogyatékos emberekkel szembeni at-
titűdjeitől. A gyógypedagógiai pszichológia egyfelől a fogyatékos ember személyiségének megismerésével fog-
lalkozik, céljai közt szerepel annak megértése, hogy az illető személy hogyan éli át saját fogyatékosságát, miként
lehetséges számára állapota elfogadása, illetve a fogyatékosság ténye hogyan, milyen közvetítő mechanizmusok
révén befolyásolja énképét, önértékelését a normalitást idealizáló társadalomban. Másfelől a gyógypedagógiai
pszichológia a fogyatékos és az ép emberek közti interakciót is vizsgálja, hiszen éppen ennek az interakciónak a
minősége lehet az egyik közvetítő mechanizmus, és lehet hatással a fogyatékos ember énképére, önértékelésére,
beilleszkedésére és fejlődésére, továbbá az akadályozottság megértése révén ez a viszony nyithatja meg az utat
az integráció felé. Attitűd és önattitűd kapcsolata tehát rendkívül szoros, hiszen az önelfogadásban a társadalom
viszonyulása a legdöntőbb (lllyésné és Lányiné 1984).

A fogyatékos emberek saját, szerzett fogyatékosságára irányuló attitűdjeinek feltárását célozza a GHAS skála
(General Handicapped Attitude Scale, Buijk 1986). A skála segítségével megragadható a szerzett fogyatékosság
előidézte énkép változás, de a rehabilitációs munka hatékonysága is jól mérhető vele. A kérdőív 36 állítást tar-
talmaz, amelyekről ötfokú skálán kell döntést hozni arról, hogy a kérdezett mennyiben tartja érvényesnek ön-
magára nézve.

Faktorai a következők:
• a fogyatékosság elfogadásának mértéke;
• a segítségtől való függés;
• a társadalmi konzekvenciák (milyen mértékben érzékeli a sérült személy a társadalomnak a fogyatékosokat

nem megértő attitűdjét);
• a mély (a személy emocionális diszpozíciója fogyatékosságával együttélésre).

A GHAS első magyarországi adaptációi látássérültté vált emberek mintáján történtek, ezek között is a legko-
rábbi Prónay Beáta (1990) munkája. Már az ő felméréséből is kiderült, hogy a fogyatékos emberek közül nagyon
kevesen érzik úgy, hogy a társadalom megértő figyelemmel fordul feléjük, miközben maguk is úgy értékelik,
hogy a társadalom hozzájuk való viszonyának fontos szerepe van a másságukkal való együttélésben. Úgy tűnik
azonban, hogy ezt sem lehet általánosságban mondani. 

Bóna Gyöngyi (1997) az életkor változója mentén vizsgálódva azt találta, hogy a fiatalabb fogyatékos emberek
kevésbé élik meg negatívnak a társadalom hozzáállását, ami egyrészt talán a fiatalok rugalmasabb kognitív struk-
túráinak, gyorsabb tanulási képességeiken keresztül a megváltozott körülményekhez való gyorsabb alkalmaz-
kodásának köszönhető. Hangsúlyozza a kiterjedt társas kapcsolatok és az általában minden skálán mért kedve-
zőbb attitűdök közötti összefüggést is. Ez az összefüggés – a kontaktushipotézist igazolva – rámutat arra az elő-
ítéletek dinamikájára nézve is alapvető jelenségre, ami szerint a személyes, de legalábbis közvetlen kapcsolatok
és találkozások erősen hozzájárulnak az előítéletek leomlásához, a másikkal szemben kölcsönösen elfogadóbb
magatartásformák kialakulásához. Hangsúlyos a kölcsönösség, hiszen találkozás híján a sérült embereknek is
komoly előítéleteik lehetnek az épekkel szemben. 

Styevó lldikó (1998) eredményei azt mutatják, hogy a társadalmi megértés hiányát érzik azok a személyek is,
akik intézetben, vagyis a társadalom stigmatizáló hatásaitól távol nőnek fel. Értelmezésünk szerint ennek oka az
is lehet, hogy a kizárólag csak az őket körülvevő, az intézetben dolgozó emberekkel való találkozás, illetve né-
hány negatív tapasztalat általánosítása a sérültek épekről való gondolkozásában éppúgy torzíthat, ahogy általá-
ban torzul az épek sérültekről való gondolkozása a kevés találkozás miatt.

Az elkülönülés, illetve elkülönítés tehát sem a sérülteknek, sem az épeknek nem tesz jót egymás elfogadása és
megértése szempontjából. Az előítéletek jelensége a személyiségen belül zajló és egyben társadalmi jelenség is, hi-
szen az előítéletes viselkedés megragadható egy konkrét személy szintjén is – a pszichológia „előítéletes szemé-
lyiségről” beszél –, a probléma mégis az egész társadalmat érinti. Talán e kettősségből adódik a probléma megol-
dásának nehézsége, hiszen nehéz eldönteni, vajon a személyiségbe való beavatkozások segíthetnek-e többet egy
előítéletmentes társadalom kiépítésében, vagy inkább a pszichológia tevékenységi körét meghaladó társadalmi,
szociálpolitikai intézkedések révén tudnak-e közelíteni egymáshoz fogyatékos és ép emberek, és e közeledés által
történnek meg a személyen belüli attitűdváltozások. A megoldás kulcsa talán épp az lehet, ha az előítéletek jelen-
ségének mind a személyes, mind pedig a társadalmi szintjén történik beavatkozás, mindenképpen szem előtt tartva
azt az elvet, hogy a világ közös, nem bomlik fogyatékosok és épek társadalmára. Egymás megértésének, a nega-
tív viszonyulások megváltozásának alapja az egymástól elszakított csoportok egymáshoz közelítése, kontaktusa.

Kocsákné Jákób Zsanett  Phobex cég ügyvezetőjével készített interjúban elmondta: „A Szimbiózis Alapítványtól
kértünk szakmai segítséget, hogy jöjjön egy segítő személy, aki 1-2 hétig segít. Először mindenki félt, hogy ha idejön, mit csi-
náljunk vele, hogy rá fog borulni a raktárban a salgópolc, hú itt káosz lesz. Mondták, hogy nem kell megijedni tőle, a munka-
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folyamatokat egyszerűbben  kell leosztani egyszerűbben kell vele beszélni, és nekünk is össze kellett szedni a gondolatokat.
Egy megváltozott munkaképességűtől nem lehet elvárni hogy mindent azonnal felfogjon. Egy szemléletmód változtatás is volt.
A Szimbiózis Alapítvány szakmai tudása és mi a férjemmel megerősítettük, hogy márpedig alkalmazzuk Szabolcsot. A mun-
katársak pedig megszokták ezt a helyzetet”.

A példában jól látható, hogy a fizikai közelség és a megismerés jótékonyan hat a fogyatékos személy elfoga-
dására.

A fogyatékos emberek a társadalmi rétegződés következtében, a szegénység és gazdaság tekintetében is, egyéni
és társadalmi értelemben is, egyenlőtlen helyzetben vannak. Pszichológiailag a szükségletek aktuális kielégített-
sége és a vágyott kielégítettség közötti feszültségből adódik a frusztráltság, melynek mind kognitív, mind ér-
zelmi következményei lehetnek. A mindennapi interakciós tapasztalatok alapján alakul ki az egyén státusképzete,
amely először csak önidentifikáció, szubjektív besorolás, majd a későbbiek során objektivizálódik. A társadalmi
helyzet nem egyszerűen anyagi-jövedelmi viszonyokban fejeződik ki, hanem az önmegvalósítás, az életminőség
is sokszor sérül a fogyatékos embereknél, ami kihat az egyén mentális és teljes egészségére is. 

Sok sérültnél a végleges következményekkel járó károsodás élményének lelki feldolgozását követően a pszi-
chológusok személyiségzavart – olykor teljes elzárkózást – és alkalmanként önazonossági konfliktusokat ész-
leltek. Súlyos mozgássérülteknél megfigyelték, hogy valósággal szakítanak a külvilággal, szinte nem a mai vi-
lágban élnek, életük kizárólag egy intézeti létezésre, vagy szobai fogságra korlátozódik, a külvilág elvont le-
hetőséggé távolodik számukra. Ha a fogyatékosság korlátozott időtartamú – melynek vége kiszámítható –
akkor átmenetileg felfüggeszthetők az egyén külső kapcsolatai, szerepei, sőt, akár személyiségének irányult-
ságai is, mert remény van arra, hogy ezeket idővel mind visszakövetelheti. A végleges rokkantság miatt azon-
ban a sérült látszólag olyan helyzetbe kerül – „börtönhelyzet”– hogy úgy tűnik, szerepeinek, sőt személyisé-
gének már egyáltalán nincs jövője. (Ennek az állapotnak a súlyosságára utal, hogy az említettekhez megdöb-
bentően hasonló jelenségekről számoltak be a koncentrációs táborok foglyait vizsgáló pszichológiai jelentések!)
A társas kapcsolatok szükségletének kielégítésére három lehetőség nyílhat a sérült számára: Az egyik az el-
zárkózás, az igény elfojtása, a visszautasítás révén elnyert „egyensúly” megteremtésén keresztül vezet. Ez
tévút, mert a személy le sem merészkedik egy apró kis szigetről, köreit összeszűkíti, élesen kettéválasztja a vi-
lágot arra, amit szeret és arra, amit nem szeret, mert fenyegetést érez benne. Az elzárkózásnak ez a formája a
teljes elszigetelődést eredményezi. A másik, amikor társas kapcsolataiban megalkuvásokat keres, igyekszik a
számára hátrányos összehasonlításokat életéből kizárni, és csupán olyan csoportok tagjaival kerül kapcsolatba
(kizárólagosan), ahol védettnek érzi magát. A hasonló problémák túlhangsúlyozásával kialakult csoporttudat
(saját sérült társak, vallási szekták, stb.) megóvja a sérültet a „durva, erőszakos és antihumánus” külvilággal
szemben. A harmadik lehetőség, az amikor vállalva a külső és belső nehézségeket (előítélet, stb.) kellő átérzéssel
és bátorsággal igyekszik a szorosabb (szemtől szembeni) és lazább kapcsolatok kiépítésével társadalmi beil-
leszkedését előmozdítani.

A stigmatizáció során ismeretlen személyeket és dolgokat gyakran kategóriákba sorolunk be. Előzetes véle-
ményeket, előítéleteket használunk. Véleményünk kialakításában gyakran az első benyomásoknak, tipizálások-
nak van szerepe. Első benyomásaink, tipizálásaink lehetnek pontosak, de lehetnek hamisak is, amit már előíté-
letnek nevezhetünk. 

A sztereotípia az emberek egy csoportjára vonatkozó vélemény néhány általános tulajdonság alapján, amelyet
a csoport minden egyes tagjára érvényesnek tartanak. Például nemzeti (németek, magyarok), foglalkozási (rend-
őrök, könyvtárosok) sztereotípiák. Leegyszerűsítő, pontatlan, gátolja az egyén valódi megismerését, a viszonyu-
lás alapja a csoportba való besorolás, és nem nézi az egyént. Mindez még pozitív jellemzők esetén is bántó. A szte-
reotípiák előnye, hogy segítik a tájékozódást, s kiindulási hipotézisek lehetnek. A sztereotípiák hátránya, hogy
gyakran realitásnak tekintik, bizonyos csoportok negatív megítélésének vagy elnyomásának alapjául szolgál-
hatnak. A tapasztalatok segítenek megszabadulni a sztereotípiáktól. 

Az előítélet többnyire negatív beállítottság, nem a sztereotip vélemény, hanem az erős negatív érzelem, vi-
szonyulás a domináns benne. Például nemzeti, faji, vallási előítéletek. Az ellenséges viszonyulás téves vagy nem
teljes információkból táplálkozik, tények és érvek elől mereven elzárkózó. Az előítéletes, sztereotip viszonyulás
következménye lehet az a jelenség is, amit „önbeteljesítő jóslatnak” neveznek, azaz a személy vagy csoport, aki-
hez, amelyhez bizonyos módon viszonyulnak, bizonyos viselkedést feltételeznek róla, egy idő után valóban ennek
az elvárásnak fog megfelelni a viselkedésében. 

2.2. Szervezeti magatartás – Csoportok a szervezetben

2.2.1. A csoport szociálpszichológiai jellemzésének alapfogalmai

2.2.1.1. A csoport
Két vagy több egyén, akik egymásra hatással vannak társas interakció útján. Szimbolikus közösség köti őket
össze, tagjaik személyesen átélhető szférája szükségszerűen kisebb, mint a társadalmi csoportok egésze.
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A csoport jellemzői:
1. interakció;
2. a tagok közötti sajátos viszonyok (pl.: tekintély, vonzerő, kommunikáció, célok);
3. differenciált szerepek (pl.: vezető);
4. normák - szabályok, amelyek meghatározzák és elemzik a helyénvaló viselkedést;
5. csoporttudat vagy mi-tudat.

A csoport kialakulásának minimális feltételei:
1. az egyének egymás tudatára ébredjenek;
2. bizonyos motívumok kielégítésére törekedve együttműködnek;
3. az interakció mindenkiben elmélyíti ezt az igyekezetet;
4. minden mástól megkülönböztető egység tudata.

Mindehhez persze közelség is szükséges, a kommunikáció lehetősége. Az egyének akkor akarnak együttmű-
ködni, ha csak így tudják elérni a céljukat (vannak eleve társas célok, mások csak valahova tartozni akarnak). 

I. Formális csoportok
Tagjaik akaratától független, társadalmi értelemben véve objektív léttel rendelkeznek (létük nagyon sok te-
kintetben független az őket alkotó tagok sajátos tulajdonságaitól, sőt igen sok esetben az a cél, hogy a sze-
mélytelenség uralkodó legyen). A társadalom a formális csoportok révén tudja függetleníteni magát attól a sok
véletlen adta kiszolgáltatottságtól, amely sajátos, megismételhetetlen individualitásunkkal függ össze. A for-
mális csoportokban a tevékenység logikájának megfelelően meghatározott pozíciókat találunk, és minden
egyes pozícióhoz meghatározott, a szervezet által szankcionált viselkedésmód, un. szerep társul. A pozíciók
és így a szerepek is, egymással meghatározott hierarchikus, de minden esetben kölcsönös viszonylatokat ké-
peznek.

II. Informális csoportok
Azok a csoportok, amelyek sajátosságaival a csoportlélektan foglalkozik, olyan egyének együtteseiből állnak,
akik önnön elhatározásuk folytán kerültek be és maradtak ott a csoportban, mintegy saját individualitásuk, sa-
játos hajlamaik, ízlésük, stb. szabta keretként vállalják a csoport hovatartozást. Ha a formális csoportok létfon-
tosságúak a társadalom – mint egész – fennmaradása szempontjából, az informális csoportok létfontosságúak az
individuum – mint egész – tekintetében.

Az informális csoportok sem a tiszta szabadság színterei. A csoportlét, amennyiben valóban annak tekinthető,
minimális szinten is feltételez bizonyos formális mozzanatokat, pl. szokásokat, konvenciókat, megszabott visel-
kedései módokat, amelyek mintegy csírái a formális csoportok merev előírásainak. A csoportlélektani ismeretek
tehát nagymértékben átfedik egymást a formális és informális csoportok esetében.

III. A csoportdinamika
A Lewin által alapított csoportdinamikai iskola elméletileg a legigényesebb, gyakorlatilag pedig a legambició-
zusabb volt. Ő tisztázta az emberi csoportok természetére vonatkozó tyúk-tojás problémát, nevezetesen azt, hogy
mi az egyén és a csoport viszonya. Az emberi kapcsolatok irányzata pragmatikus lévén megelégedett a szemé-
lyesség tételének leszögezésével. A szociometriai irányzat gyenge pontja a csoportban választó egyén volt. 

A csoportdinamikában jelent meg először az a gondolat, hogy a csoport nem kevesebb és nem több mint a ré-
szeinek az összege, hanem más minőség, mint azok. 

Amikor egy csoportdinamikai történést jellemzünk, a fő kérdés tulajdonképpen ennek a viszonylagos szint-
nek a meghatározása, s azoknak a tényezőknek, feltételeknek a kimutatása, amelyeknek nyomásából ez az egyen-
súly kialakult, s amelyeknek a változása (egyeseknek a fokozódása, másoknak a csökkenése) ezt az egyensúlyt
megbonthatja, és a csoport viszonyait megváltoztathatja. Lewin ezt a gondolatot a háromféle vezetői stílussal ki-
alakult háromféle társas légkör nevezetes kísérletével szemlélteti. 

IV. A csoporttudat
1. a csoport rendelkezik önnön létének tudatával;
2. sikeres együttműködés;
3. mások bánásmódja;
4. a folyamatosság minden átmenet nélkül történő megszakadása a csoporttagok; 
és a csoporthoz nem tartozó személyeket jellemző vonások között;
5. csoportot jelképező szimbólumok használata;
6. tagok és csoporton kívüli személyek között zajló interakciók sűrűsége, típusa, stílusa;
tekintetében tükröződő különbségek;
7. az együttműködés múltja.
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A csoporthoz tartozás:
– személyes befektetés: idő, kötelezettség, anyagi kötelezettség, lelki energia (ha nagy az ára, nagy az értéke)

szoros kohézió, beavatási szertartások;
– a visszautasítás kockázata;
– érdekek ütközése.
A Technoplast McD Kft. igazgatója, Zai Péter szerint a csapatépítés szempontjából is fontosnak tartja, hogy saját
focicsapata van a fogyatékos munkatársaknak, amit a szervezet anyagilag is támogatott. Az idézetből is kitűnik,
hogy mennyire fontos a csoporthoz tarozás érzése egy nagyobb csoporton ( cégen) belül.

Nyereség:
– társas interakció, a társas érintkezés lehetősége;
– elfogadottság érzete;
– támasz (bajban, bizonytalanságban);
– társadalmi elismerés, nézeteink megerősítése (konzisztencia, a kognitív disszonancia csökkenése);
– jó társaságot ad - kompetencia igény, igény a vonzó külső iránt;
– kellemes időtöltés.

A csoportszerkezet kialakulása (strukturálódás)
Minden résztvevő a szerepét játssza, mindegyikük viselkedését magatartási normák, standardok határozzák meg,
azaz olyan normák, amelyek előírják, hogy mi az elfogadható viselkedés.  Kifejlődik továbbá egy szervezeti struk-
túra, s ez fennmarad,  mivel a szerepviselkedések ellenőrzés alatt állnak. A struktúra a kommunikáció révén je-
leníti meg és tartja fenn önmagát.

A kommunikáció pozíciókat és szerepeket határoz meg, és kiosztja ezt különböző személyekre. A csoportta-
gok közötti vonzalom erősítheti vagy gyengítheti a csoport kohézióját. Erre találunk jó példát Willing Marianna
a MAGYAR TELEKOM a Lakossági Üzletág Call Center vezetőjével készített interjúban: A fogyatékos munka-
vállalók a szervezethez gyakran sokkal hűségesebbek és lojálisabbak, mint ép társaik. Büszkék arra, hogy nem se-
gélyen élnek, hanem értelmes és tartalmas munkát végeznek, amiért fizetést kapnak. Nem szeretik, ha sajnálják
őket, és úgy látjuk, hogy fontos számukra, hogy munkateljesítményüket ugyan olyan módon értékeljük, mint ép
társaikét. Fogyatékos személyek alkalmazásakor tehát elsősorban a szervezet iránt maximálisan elkötelezett kol-
legát kapunk, akinek alkalmazása segít a jobb, emberségesebb munkahelyi légkör megteremtésében. Ez pedig
kedvezően hat az egész csoport munkateljesítményére is. 

V. A szerep
– magatartások halmaza, amely egy adott pozícióhoz kapcsolódik;
– magatartás (megfigyelhető), amit az ember egy adott csoport tagjaként tanúsít;
– ehhez a magatartáshoz fűződő elvárások;
– minden olyan viselkedés, amit adott emberek adott kontextusban tanúsítanak.

Alakuló csoportban a szerepek elkülönülnek, konkrét személyek kezdik betölteni. A szociális facilitáció ese-
tén más egyén társaságában minden egyén feladatvégző tevékenysége módosul.

A Technoplast McD Kft. igazgatója, Zai Péter említi, hogy a cégnél volt házi bajnokság, ahol összeszerelést kellet végezni
időre. A győztes  fogyatékos munkavállaló beceneve azóta „Bajnok” A csoporton belül elfogadottá vált a munkavállaló, és a
többiek a kiemelkedő teljesítméyére utalva új névvel( szereppel) ruházzák fel.

Varga Tamás a Miskolci Patyolat Zrt. termelési igazgatója a vele készített interjúban elmondta: „Azt lehet mon-
dani, hogy mi nyertünk abban az évben, tény és való, hogy nyertünk. Ezek a kollégák csak ( vagy éppen!!!) speciális felada-
tokat tudnak ellátni. Mind a 2 kolléganő értelmi fogyatékos. Először meg kellett találni a megfelelő feladatot számukra. Az
egyik kolléganő nagyon jól hajtogatott. Azt láttuk előnynek, hogy a kolléganő nem ment cigizni, nem ment sehová, hanem
kitartóan és precízen hajtogatott úgy, mint egy „kisangyal”. Sok más kolléganőhöz képest sokkal jobban dolgozott. Azt mond-
hatom, hogy abban a szűk területben, amit ő tud csinálni az egyik legjobb munkaerő. Más tud trükközni. Ő nem tud és nem
is akar. Ha neki azt mondják, hogy ezt kell csinálni, akkor azt csinálja. Igaz hogy nem napi 8 órában, hanem napi 6 órában
dolgozik. De ebben az időben úgy dolgozik, hogy szólni kell, hogy menjen el reggelizni. Én azt vettem észre, hogy a többi mun-
katárs tökéletesen elfogadja őt.”

Ebből is látszik, ha vezető a munkacsoporton belül megtalálja a fogyatékos személy helyét, szerepét, akkor az
egyén a team hatékony és elfogadott tagjává tud válni.

Tipikus szerepek a csoportban
A/feladatorientált szerepek:
– kezdeményező;
– információkereső;
– véleménykérő (attitűdök, érzések begyűjtése);
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– információnyújtó;
– véleménynyilvánító;
– kidolgozó, elaborátor;
– koordinátor (ötletek jelentősége mekkora);
– iránymutató (célirányosan halad-e a munka);
– értékelő, kritizáló (álláspontok mérlegelése, pro és kontra érvek);
– energiabiztosító;
– technikai részletekre ügyelő;
– krónikás (titkári teendők, események rögzítése).

B/tipikus társasági-érzelmi szerepek:
– bátorító, buzdító;
– harmonizáló;
– kompromisszumot kereső;
– kommunikációt segítő;
– normák, szabályok felállítását segítő;
– megfigyelő, kommentátor.

VI. Szerepkonfliktus
– szerepen belüli: egy bizonyos szereppel kapcsolatos viselkedés iránt ellentmondó követelményeket támaszt a

csoport
– szerepek közötti: saját szerepei ütköznek egymással; egyik szerepéhez kapcsolódó viselkedése összeegyeztet-

hetetlen a másikhoz kapcsolódóval

VII. A státusz
Egy szerepnek az a csoport általi értékelése, amelyben a szerep benne foglaltatik, vagy amely a szerepet megha-
tározza. A konkrét státusjellemzők azokkal a képességekkel és készségekkel kapcsolatosak, amelyek közvetlenül
relevánsak a célok elérésében. A státusz a csoportban akkor alakul ki, amikor egyes részfeladatokkal szembe-
sülnek, amikre a legalkalmasabbak – így alakul ki a csoportszerkezet. Mivel bizonyos minőségek inkább hozzá-
járulnak a feladat sikeres megoldásához, ezért egyre inkább szétválik a státusz és a befolyás.

VIII. Csoportnorma
Azok a szabályok, amelyek a csoport által megteendő cselekedeteket, a csoporttagoktól elvárt magatartást meg-
szabják:
– preskriptív (előíró) – mit kell tennie a csoport tagjának;
– proskriptív (tiltó) – amit nem szabad az adott szerepben tenni;

A normák nem egyszerű technikai funkciók testesítenek meg, hanem értékelő erővel is bírnak.
Az emberek általában nem foglalják össze explicite, hanem hallgatólagosan elfogadják a normákat. A normák

léte megsértésükkor derül ki. A norma megsértése szankciót von maga után. A csoport tagjai interiorizálják –
magukévá teszik, belső értékké – nem külső szankció miatt tartják be, hanem mert így látják jónak. Sherif szerint
a normaképzés alapmotívuma a kiszámíthatóság. Ha egy norma kialakul, az általában sokáig megmarad. Ítélet-
hozatalkor a csoportnorma gyorsan kialakul, a csoport  ítéletei meghatározóak.

A csoportnormák funkciói:
– A csoport működőképességének fenntartása;
– A csoport fennmaradása;
– A társas realitás – közös referenciák létrehozása;
– A társadalmi környezethez fűződő kapcsolatok definiálása.

IX. A csoport működtetése
A szocializációs hatások kölcsönös érvényesülésének biztosítása, érték-cserék. 

Kielégítő csere csak akkor jöhet létre, ha mindkét fél hallgatólagosan vagy más módon betart bizonyos szabá-
lyokat vagy korlátozásokat.  Az egyének és a csoportok közötti kapcsolatokat elemezve tehát nem az a kérdés,
hogy a kapcsolatokban van-e konfliktus, avagy nincs: feltételezzük, hogy van. A kérdés az, hogy hogyan kezelik
a felek konfliktusaikat: korlátlan erőszakkal, rombolással és intézményi korlátozás nélkül, vagy egyezményes
kereteken belül szabályozott módon.  Van-e elegendő integráció a felek között konfliktusaik tűréshatáron belüli
kezelésére és az alap-megállapodást vagy integrációt hogyan tartják fenn?

X. A csoport vezetése
3 fő vezetési stílus:
• demokratikus; 
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• autokratikus; 
• laissez faire.

Spontán (informális) vezető-típusok:
• Modell, minta, példakép;
• Véleményirányító, hangadó, szakértő;
• Preferált személy (nagyfokú szociabilitás);
• Empátia-forrás, tréfamester (a csoport érzelmi áthangolója);
• Megtűrt (feszültségcsökkentő: bűnbak, pozitív összehasonlítási alap).

A formális vezető nem kerülheti meg az informális vezetőket, és nem is helyettesítheti azokat.   Feladata: ha-
tékonyságuk támogató vagy akadályozó irányát mérlegelve módszertani interferencia kialakítása.

Az autokratikus vezetői stílus fokozhatja a csoportban meglevő agressziót. Az agresszivitás szintje átlagcso-
portokban nagyjából állandó. Az agressziót emelheti a tevékenység típusa (vadabb vagy nyugodtabb), csök-
kentheti a baráti kapcsolat a csoporttagok között, a helyzet ünnepélyessége (pl. vendég érkezik) stb. 

Az agressziós szintet növelheti a csoporttagok frusztrációja, az értelmetlen ellenőrzés. E két utóbbi tényező
magyarázza az agressziós szint növekedését az autokráciában. Az autokratikus eszközök fokozzák a konfliktust,
növelik a feszültséget, termelik az agressziót, amely viszont fokozza az autokratikus beavatkozást, s így jön létre
a csoportdinamikai spirál, amelyben a feszültséget növelő helyzeti tényezők egyre fokozódnak, s így egyre ve-
szélyesebb feszültséget hoznak létre. Ezzel szemben a „mi érzés” fokozódása csökkenti a feszültséget, és a fruszt-
rációt enyhítő tényezőnek tekinthető.

XI. A csoport működésének elméleti alapja
Lewin kísérletei mutatták meg, hogy a szokások módosítása a preferenciáknak, a helyzetmegoldásoknak a vi-
selkedésszintű befolyásolása csoportfeltételek közt hatékonyabb.

Nagyjából egyformán gondolkodó és megközelítőleg egyforma szinten élő, csoportba tömörült egyének vi-
selkedését, szokásrendszerét könnyebb megváltoztatni, mint bármelyikükét külön. Ezt mutatták Lewinnek és
munkatársainak vizsgálatai az étkezési szokások kapcsán, a bűnözésre és az alkoholizmusra vonatkozó előítéle-
tekkel összefüggően, s ezt mutatták a vezetői stílus alakítására, javítására összeállított vezetőképző csoportok is.

A hatást Lewin mindenekelőtt a csoportnorma szerepével magyarázza. A társadalmi szokásokat az egyén kö-
zösségi normaként éli át azzal a tudatos vagy ösztönös felismeréssel, hogy a megszokott viselkedés módosításá-
val egy közösségi értéket adna fel, eltávolodna társaitól, és kizárná magát a közösségből. A szokásokhoz való ra-
gaszkodás a társadalmi embernek azon az alapvetően reális, a hozzátapadó szégyenélmények révén néha irreá-
lisan felnagyított szorongásával függ össze, hogy a közösségből való kivetés, száműzetés a legsúlyosabb csapás,
ami egy embert érhet.

Ha viszont csoportban vagyok, és maga a csoport módosít egy szokást, akkor az együttesség jelentősen enyhíti,
esetleg kiküszöböli a kitaszítás veszélyét. A többiek is feladnak egy értéket, a változtatással tehát nem leszek egyedül.

A viselkedést megváltoztató csoportban az egyén mindig talál olyan személyeket, akik magatartási mintaként
vonzzák a változtatás irányába, azonosítási lehetőséget kínálnak, s így a racionális érdeket érzelmi színezettel
egészítik ki. Egy szokásnak, egy előítéletnek, egy meggyökeresedett véleménynek a megváltoztatása így is ka-
tartikus folyamat. Legtöbbször, ha kicsiben is, de át kell élni azt az indulati, érzelmi fordulatot, hogy valamitől el
akarunk szakadni, hogy ilyen módon (ezzel a szokással, ezzel az előítélettel) nem lehet élni.

A csoporthelyzet azért kitüntetett módja a viselkedésváltozásnak, mert együttes döntés formájában sajátos ka-
tarzis lehetőséget kínál. Az együttes döntésben élik át a közösség tagjai összetartozásukat. Ez egyben a valahová
tartozás igényének a kielégítése, a társas lét alapvető pszichológiai jellemzője. 

Az együttes döntés hatása a társadalmi változások mikro mechanizmusában meghaladja mind az egyéni meg-
győzésnek, mind a csoportos felvilágosításnak a hatását.

Az egymás iránti ellenérzéseknek és az eltérő véleményeknek kifejezési lehetőségei nélkül a csoport tagjai tel-
jesen védtelennek éreznék magukat, s erre visszavonulással reagálnának. A felgyülemlett ellenérzések felszaba-
dításával a konfliktusok a kapcsolatok fenntartását szolgálják. 

A csoporton belüli konfliktus segíthet a csoport egységének és kohéziójának megteremtésében vagy helyreál-
lításában, amikor ezt a tagok közötti ellenséges és ellentétes érzések fenyegetik. Ugyanakkor azonban nem min-
den típusú konfliktus válik a csoport struktúrájának hasznára és nem minden csoport esetében. Hogy a társas
konfliktus előnyős-e a belső alkalmazkodás szempontjából vagy sem, az függ a szóban forgó problémától, vala-
mint a csoport szerkezetének típusától. 

2.2.2. Szervezeti magatartás – Konfliktusok kezelése

2.2.3. A konfliktusok néhány általános jellemzője
Tapasztalatokból is tudjuk, hogy az élet minden területén, a családban, a politikában, a munkahelyen jelen van-
nak a konfliktusok. Ezek megítéléséről eltérőek a vélemények. Vannak, akik ezt minden esetben szervezetlen-
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ségből, szabályozatlanságból, az érintett felek helytelen magatartásából következő káros jelenségnek tartják. Más
álláspontok szerint a konfliktus nem feltétlen negatív jelenség, mert a változások, a fejlődés szükségszerűen fe-
szültségekkel jár, ezek nélkül a viszonyok megmerevednének. A munkahelyi gyakorlati tapasztalatok ez utóbbi
álláspontot igazolják. A munkaügyi kapcsolatok terén, ahol az érdekegyeztetés, érdekvédelem a mindennapok
része, kisebb vagy nagyobb mértékben szükségszerűen jelen vannak a véleményeltérések, érdekkülönbségek,
ebből következően a konfliktusos helyzetek is.

Azokon a munkahelyeken, ahol a munkaügyi kapcsolatok területén nem jelennek meg feszültségek, ott felte-
hetően nem működik az érdekegyeztetés, a munkavállalóknak nincsenek képviselői, vagy erőtlenek, a megol-
dások hatalmi szóval születnek. A munkavállalói érdekek következetes képviselete, az érdekvédelem általában
a felek közötti vitákkal, feszültségekkel jár. A munkavállalók képviselői ezért nem kerülhetik el a kisebb-nagyobb
konfliktusokat, ezektől nem félni kell, hanem megtanulni megfelelően kezelni.

A konfliktusok jellemzően az olyan egymással kapcsolatban álló felek között jönnek létre, akik kölcsönösen füg-
genek egymástól, és cselekedeteik hatnak egymásra. Amennyiben a feleknek eltérő céljai, érdekei, törekvései van-
nak, és ezek ütköznek egymással, vagy csak a másik fél rovására elégíthetőek ki, és ez a helyzet a felek egymás-
sal szembeni, többnyire ellenséges magatartásában is kifejeződik, konfliktusról beszélünk.

A konfliktus megoldásában a felek alapvetően kétféle magatartást tanúsíthatnak. Amennyiben a felek egyol-
dalúan a saját megoldásukat akarják rákényszeríteni a partnerre, figyelmen kívül hagyva annak törekvéseit, nyil-
vánvalóan élesedik, elmérgesedik a konfliktus, esetleg újabb területekre terjed ki, eszkalálódik. Ez az út könnyen
vezethet oda, hogy a játszma végén mindkét fél rosszul jár, kárvallottként kerül ki a konfliktusból.

A másik út, hogy a felek kölcsönösen figyelembe veszik egymás érdekeit, törekvéseit és együtt keresik a meg-
oldást a konfliktus feloldására.

Az első esetben a keletkezett konfliktus destruktív, a második esetben konstruktív irányba fog elmozdulni. A
fentiekből következően a munkahelyeken is döntő szerepe lehet a megoldásban annak, hogy a létrejött konfliktust
milyen irányba mozdítjuk el. A kezelésben azonban mindenekelőtt a konfliktus lényegének, okainak világos tisz-
tázására, megértésére van szükség. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy időnként a munkavállalók és
képviselőik – első indulatukban a valódi vagy vélt érdeksérelem miatt – úgy lépnek fel, hogy elmulasztják a hely-
zet elemzését és rossz módszereket, eszközöket alkalmaznak, ezzel eleve hátrányos helyzetbe hozva magukat.

A munkavállalók képviselői nem engedhetik meg maguknak, hogy a helyzet pontos ismerete, a konfliktus
okainak elemzése nélkül elhamarkodott lépéseket tegyenek, mivel a munkahelyi konfliktusoknak vannak olyan
sajátosságai, amelyeket figyelembe szükséges venni.Saját tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy a fogyaté-
kos munkavállalók a szervezethez gyakran sokkal hűségesebbek és lojálisabbak, mint ép társaik. Büszkék arra,
hogy nem segélyen élnek, hanem értelmes és tartalmas munkát végeznek, amiért fizetést kapnak. Nem szeretik,
ha sajnálják őket, és úgy látjuk, hogy fontos számukra, hogy munkateljesítményüket ugyan olyan módon érté-
keljük, mint ép társaikét. Fogyatékos személyek alkalmazásakor tehát elsősorban a szervezet iránt maximálisan
elkötelezett kollegát kapunk, akinek alkalmazása segít a jobb, emberségesebb munkahelyi légkör megteremtésé-
ben. Ez pedig kedvezően hat az egész csoport munkateljesítményére is. 

2.2.4. A munkaügyi konfliktusok kezelésének néhány sajátossága
Az egyes felmerülő konfliktusok kezelésénél figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a munkáltató és a munka-
vállalók képviselői között tartós viszonyrendszer létezik, hosszú távon kötelesek együttműködni. Amennyiben
az aktuális konfliktust nem képesek megfelelően kezelni és az elmérgesedik, ez várhatóan kedvezőtlenül hat
vissza a kialakult kapcsolatrendszerre, a viszony is megromlik. Szélsőséges esetekben visszamenőleg is veszé-
lyeztetheti az elért eredményeket, eszkalálódhat a konfliktus. Erre is voltak példák az elmúlt időszakban a kol-
lektív szerződések felmondásával, vagy a szakszervezeti tisztségviselők, üzemi tanácstagok törvénytelen eltá-
volításával.

Amennyiben azonban egy aktuális konfliktust képesek vagyunk együttműködve, mindkét fél számára meg-
felelő, elfogadható módon megoldani, ez kedvezően hathat ki a működő munkaügyi kapcsolatokra.

A munkahelyi konfliktusok kezelésénél nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy a felek között
nincs kiegyensúlyozott erőviszony, hatalmi egyensúly. A munkáltatónak rendelkezésére állnak olyan döntési le-
hetőségek, amelyekkel egy konfliktust hatalmi szóval is megoldhat. Természetesen ennek lehetnek számára ked-
vezőtlen következményei is. A munkáltató kedvezőbb pozícióban van az információk, a rendelkezésére álló szak   -
apparátus tekintetében is. Ezek a munkavállalói oldalnak nem, vagy csak korlátozottabb mértékben állnak a ren-
delkezésére. A viszonyrendszerhez az is hozzátartozik, hogy a munkavállalók képviselői gyakran egzisztenciá-
lisan is függenek a partnertől. Ez a helyzet abban teszi érdekeltté a munkavállalók képviselőit, hogy a kapcsola-
tok rendezetten, jól működjenek, a konfliktusok megoldásában együttműködők legyenek. Természetesen ez nem
jelentheti a megalkuvást, konfliktusok elkerülését, sőt esetenként erőt is tudni kell felmutatni, nyomást gyakorolni
a törvények adta kereteken belül, de az eltérő erőviszonyokkal kalkulálni kell.

A munkaügyi konfliktusok megoldása szempontjából kedvezőnek ítélhető az a körülmény, hogy a munkáltató
és a munkavállalók között az érdekellentétek mellett számos kérdésben érdekazonosság is létezik. A cég stabil
működése, fejlődése, a jó munkahelyi közérzet és még számos tényező olyan közös érdekek, amelyekre alapozva
az érdekellentétből fakadó konfliktusoknál az együttműködésre ösztönözhetik a feleket. Senki nem érdekelt a
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munkahelyen a bizonytalanságban, a feszült légkörben, a másik fél kiszámíthatatlan magatartásában. A mun-
káltatókat a jövőben az is ösztönözheti a konfliktusok konstruktív megoldására, hogy az állami támogatások és
közbeszerzések pályázat útján történő elnyerésénél feltétel a rendezett munkaügyi kapcsolatok megléte. Így egy
elmérgesedő konfliktust követően esetleg jogerős elmarasztalásuk következtében jelentős pénztől eshetnek el.

A munkaügyi konfliktusok munkahelyi sajátosságai közé tartozik, hogy a belső viszonyok számos kérdésben
szabályozottak. Törvényben szabályozottak a munkaügyi kapcsolatok, és lehetőség van kollektív szerződésben,
üzemi megállapodásokban további szabályozásokra is, beleértve a konfliktusok során követendő eljárásokat, ma-
gatartásokat is. Ezek hatékonyak lehetnek az éles összeütközések megelőzése szempontjából is. Lehet, hogy a
megállapodások, szerződések megkötése éles vitákkal, feszültségekkel jár, de ha megkötésre kerültek, jelentősen
csökkenthetik a jövőre nézve a napi viták gyakoriságát.

2.2.4.1. A munkaügyi konfliktusok típusai
I. Valódi okokon és tévedésen alapuló konfliktusok
A konfliktusokat megkülönböztethetjük annak alapján, hogy valóságos alapjuk van, vagy tévedésen, vélekedé-
sen, esetleg megtévesztésen alapulnak.

A korábban már említett helyzetelemzés egyik fontos funkciója, hogy kizárja a téves konfliktusok felvállalá-
sát, amikor annak nincs valóságos alapja, csak mi úgy gondoljuk, azt feltételezzük. Az elmúlt időszakban erre is
voltak példák, különösen a különböző átszervezések, kiszervezések kapcsán. A tájékoztatás hiánya, a szájról
szájra terjedő mendemondák, a máshol hallott rossz tapasztalatok miatt a munkavállalók és képviselőik olyan vár-
ható érdeksérelmeket vélelmeztek, amelyeket a tervezett intézkedések nem tartalmaztak. Ezek a téves konflik-
tusok könnyen kivédhetők a megfelelő tájékoztatás időbeni kikényszerítésével, a szükséges információk beszer-
zésével. Tehát először tájékozódjunk, és csak ez után lépjünk. Téves konfliktusokhoz vezethet a bizalmatlanság,
a partnerrel szembeni előítélet, amikor rosszindulatot és olyan várható magatartást feltételezünk róla, aminek
nincs valóságos alapja.

A téves konfliktusok közé sorolhatjuk azt is, amikor a feleket tudatosan ferdített információkkal egymásnak
ugrasztja egy harmadik szereplő, kihasználva a közöttük meglévő feszültséget. Erre is voltak példák a munka-
helyeken, különösen ott, ahol több szakszervezet működik.

II. A valódi munkaügyi konfliktusok okai
A valódi konfliktusok tovább osztályozhatóak annak alapján, hogy milyen okok hozták létre. Általában is, és a mun-
kaügyi konfliktusok esetében is, ezek leggyakrabban az eltérő érdekeken alapulnak. Tipikus az, amikor a feleknek
egy meghatározott erőforráson kell osztozkodnia úgy, hogy a felek csak a másik fél rovására juthatnak előnyhöz.
A munkahelyeken ennek legjellemzőbb példája a bérfejlesztés mértéke. Első lépésként az, hogy a létrejött nyereség
hogyan kerül felosztásra a fejlesztés, a profit és munkavállalói bérek fejlesztése között. Itt eltérő érdekek vannak a
tulajdonosok, a menedzsment és a munkavállalók között, ezek a tárgyalásokon ütközni fognak egymással.

A bértárgyalások második lépésében az érdekek különbözősége feszültség forrása lehet az egyes dolgozói cso-
portok között. A meghatározott keretből milyen arányban részesüljenek az egyes egységek vagy dolgozói cso-
portok. Százalékos legyen a béremelés, vagy olyan korrekció szükséges, amely a kialakult arányokat szűkíti. Nyil-
vánvaló, hogy a különböző megoldások másként-másként érinthetik az egyes csoportok érdekeit.

A munkaügyi kapcsolatok területén számos más kérdésben is kialakulhatnak érdekalapú konfliktusok, gon-
doljunk az átszervezésekre, létszámcsökkentésekre, teljesítménykövetelményekre. Okozhat feszültségeket az is,
hogy eltérő értékrendek léteznek, és meghatározott kérdésekben mást-mást tartunk igazságosnak, követendőnek.
Gyakran ütközik a szociális szempont a teljesítményelvvel. Gondoljunk arra, hogy milyen eltérő véleményük van
az embereknek arról, hogy milyen arányú jövedelemkülönbségeket tartanak igazságosnak vagy elfogadhatónak.

A munkahelyi kapcsolatokban időnként a konfliktus forrása a kialakult hatalmi viszonyok megváltoztatásá-
nak szándéka. Például amikor a munkavállalói képviseletek nem tudják megfelelően gyakorolni a jogosítványa-
ikat és annak kikényszerítésére törekszenek. Arra is voltak példák, hogy a munkáltatók ítélték a szakszervezet be-
folyását, erejét túl soknak, és különböző módon annak visszaszorítását kívánták elérni.

A konfliktusok megoldása szempontjából meghatározó szerepe lehet annak, hogy megértsük milyen érdekek,
értékek ütköznek, milyen hatalmi szempontok játszanak közre. Az esetek egy részében ezek nem teljesen vilá-
gosak, keverednek, egymásra épülve jelennek meg.

Jól példázhatja ezt az, amikor egy tipikusan érdekalapú konfliktust, például bérvitát racionálisan, tényekre, szá-
mokra alapozva kívánunk megoldani sikertelenül, mivel a partnernek más a motivációja. Például a munkáltató
már elkötelezte magát a tulajdonosnak, vagy a szakszervezet azért áll elő teljesíthetetlen követeléssel, mert rá
akar licitálni a másik szakszervezet követelésére.

A munkaügyi konfliktusok megfelelő kezeléséhez annak a tisztázása is szükséges, hogy munkajogi vitáról
vagy érdekvitáról, kollektív munkaügyi vitáról van-e szó. Jogvitáról akkor beszélünk, ha a konfliktust az okozta,
hogy valamelyik fél törvényt, más jogszabályt, vagy kollektív szerződéses rendelkezést sértett. Kollektív mun-
kaügyi vita esetén nem történt jogszabálysértés, a felek az eltérő érdekeiket, törekvéseiket a törvényes kereteken
belül ütköztetik. A munkajog azonban az ilyen konfliktusok kezelésére is esetenként előír eljárási szabályokat, erre
később visszatérünk.
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2.2.5. A konfliktusok megelőzését szolgáló módszerek, eljárások
A konfliktusok megelőzéséhez mindenekelőtt az szükséges, hogy a zajló folyamatokról, tervezett változásokról
a felek megfelelő időben pontos információval rendelkezzenek. Ez önmagában nem feltétlen előzi meg a konf-
liktus kialakulását, de ennek hiányában nincs esély a megelőzésre. Fontos, hogy a felek ismerjék egymás szán-
dékait, törekvéseit és azok okát. A munkaügyi kapcsolatok területén az információk beszerzésére jó esélyt ad az
üzemi tanácsok, szakszervezetek számára, hogy a törvény széles körű tájékoztatási, véleményezési kötelezettsé-
get ír elő a munkáltató számára, és lehetővé teszi további információk megkérését és konzultáció kezdeménye-
zését. Azokon a munkahelyeken, ahol kialakult rendszere van az információk áramlásának, kisebb az esély konf-
liktusok kialakulására.

A munkaügyi kapcsolatok során szükségszerűen létező nézetkülönbségek, viták, érdekütközések elmérgese-
dését okozhatja, ha a partnerek között rendezetlenek a kapcsolatok. Ha nincsenek megfelelő fórumok és rend-
szeres párbeszéd a felek között, a felhalmozódott feszültségek intenzívebb formában robbanhatnak ki. Ahol rend-
szeresen működnek az érdekegyeztetés fórumai és kialakultak az együttműködés játékszabályai, ott ebben a ke-
retben megelőzhető, hogy az érdekütközések éles konfliktusokba torkolljanak. Mint ezt már a korábbiakban is em-
lítettük, a konfliktusok megelőzését és kezelését egyaránt szolgálhatják a partnerek által kötött kollektív szerző-
dések és üzemi megállapodások, amelyek előre szabályozzák a viszonyokat, eljárásokat, együttműködést. Ezek
rendelkezhetnek arról is, hogy egy kialakult konfliktusos helyzetben milyen eljárást kell követni.

2.2.6. A konfliktusok megoldásának lehetséges stratégiái
Az, hogy a szakszervezet vagy üzemi tanács egy konfliktus megoldására milyen stratégiát választ, több tényezőn
is múlik. Meghatározhatja ezt a partner magatartása, illetve stratégiája. Hiába kívánjuk mi a konfliktust közös
megoldás keresésével, együttműködve megoldani, ha a partner nem hajlandó erre.

A stratégia megválasztásánál jelentős szerepe van annak, hogy az ügy mennyire jelentős, mennyire fontos szá-
munkra, hogy törekvésünk érvényesüljön. Meghatározó jelentősége lehet a stratégia megválasztásánál annak,
hogy milyen eszközök állnak rendelkezésünkre elképzelésünk képviseletére, és milyen eszközei vannak a part-
nernek. Fel kell mérni azt is, hogy milyen mozgástérrel rendelkezik a másik fél, a körülmények, adottságok le-
hetővé teszik-e számára, hogy törekvéseinket elfogadja. Megfontolandó, hogy a konfliktus megoldására válasz-
tott módszereink milyen hatással lesznek a további kapcsolatainkra, együttműködésünkre.

A felsorolás nem teljes, számos tényező, körülmény befolyásoló szerepet játszhat még egy-egy konkrét konf-
liktus megoldására irányuló stratégiánk kialakításánál. A legfontosabb, hogy a konfliktusos helyzet kialakulása-
kor ne cselekedjünk addig, amíg az okokat, a dolog lényegét, a lehetséges megoldásokat fel nem tártuk, meg nem
értettük. Az elhamarkodott, rosszul megválasztott első lépésekkel rendkívül hátrányos helyzetbe hozhatjuk ma-
gunkat, vagy elmérgesíthetjük a konfliktust.

I. A hatalmi erővel történő megoldás
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a munkaügyi konfliktusok viszonylag jelentős része nem a felek együttmű-
ködésével, közös megoldás elfogadásával oldódik meg, hanem a hatalom erejével, vagy a munkaügyi bíróság
döntésével.

Az erővel történő megoldást, a saját álláspontnak a partnerre kényszerítését a hatalmi helyzetből következően
szinte mindig a munkáltatók választják. Erre az ösztönzi őket, hogy így gyorsan és maradéktalanul érvényesíteni
tudják az akaratukat. Amennyiben ezt a törvényes kereteken belül teszik, az eljárási szabályok formális betartá-
sával, ezzel nehéz helyzetbe hozzák a munkavállalói érdekképviseleteket. Az ilyen munkáltatói magatartás ese-
tén a munkavállalói érdekeket csak erő felmutatásával, nyomásgyakorlással lehet érvényesíteni. Nyomásgyakorló
eszközökkel azonban az üzemi tanácsok nem, illetve csak nagyon korlátozottan rendelkeznek. A nyilvánosság, a
munkahelyi közvéleményhez, vagy a szélesebb nyilvánossághoz fordulás lehet a nyomásgyakorló eszköz. Ha-
sonló helyzetben vannak azok a szakszervezetek is, amelyek gyengék, szervezetlenek, nem képesek mozgósításra,
akciók szervezésére. Nyomást gyakorolni, erőt felmutatni csak azok a szakszervezetek tudnak, amelyek képesek
akciók, demonstrációk, szükség esetén sztrájk megszervezésére is. A gyakorlati tapasztalatok igazolják, hogy erő
felmutatásával ezek a szakszervezetek kompromisszumra tudják kényszeríteni az ilyen munkáltatókat is.

A konfliktusok hatalmi szóval történő megoldásánál a munkáltatók nem számolnak azzal, hogy ez az érdek-
képviseletekkel, és ezen keresztül a munkavállalókkal való kapcsolat elmérgesedéséhez, a bizalmatlanság növe-
kedéséhez, a munkahelyi közérzet romlásához vezet. Figyelmen kívül hagyják azt is, hogy tárgyalásos úton szü-
lethetett volna más szempontok beemelésével jobb döntés is, ami nem ellenállást vált ki a partnerből, hanem tá-
mogatást.

A konfliktusok erővel történő megoldásához sorolhatjuk azokat az eseteket is, amikor a törvény erejét, a mun-
kaügyi bíróságot kell igénybe venni a konfliktus rendezéséhez. Ezzel az eszközzel jellemzően a munkavállalói
képviseletek élnek, ha a munkáltató törvényt vagy kollektív szerződéses rendelkezést sért meg, és az egyeztető
tárgyalások eredménytelenek.

A munkaügyi konfliktusok ilyen módon történő megoldása nem érdeke a munkavállalói érdekképviseletek-
nek, mivel árt a kapcsolatoknak, megnehezíti a további együttműködést, esetenként más ügyekben visszavághat
a munkáltató az elveszített perért. Ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy elkerüljük ezt a megol-
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dást. Alaposan felkészülve az egyeztetésre érvekkel, ha szükséges szakértői véleménnyel alátámasztva kell bi-
zonyítani állításainkat, meggyőzve a partnert, hogy a bíróság nekünk ad majd igazat. Lehetőség van annak kez-
deményezésére is, hogy közösen kérjünk szakmai véleményt az illetékes minisztériumtól, amennyiben a vita
alapja az eltérő jogszabály-értelmezés.

A hatalmi erővel, nyomásgyakorlással, sztrájkkal, bírósági úton kikényszerített megoldások általában mind-
két fél számára okoznak károkat és rontják a viszonyt. Ez nem jelentheti azonban azt, hogy a szakszervezetek
végső esetben ne alkalmazzák a nyomásgyakorlás kemény eszközeit is, vagy eltűrjék a jogaikat sértő törvényte-
len intézkedéseket.

II. Tárgyalásos megoldás
A munkaügyi konfliktusok megoldásának leggyakoribb formája a tárgyalás. A hatalmi erővel történő és a tár-
gyalásos megoldás között a lényegi különbség, hogy míg az első esetben valamelyik fél egyoldalúan, a partner
kizárásával kívánja lezárni a konfliktust, a másik esetben a partnerek együtt keresik a megoldást, a másik fél ér-
dekeit, törekvéseit figyelembe véve. A tárgyalásos megoldáskeresés is több módon történhet, széles skálája lehet
a tárgyaló felek alapállásának. Más lesz a tárgyalás stílusa, az érvrendszer, az eszközök, ha a felek csak a saját ál-
láspontjuk melletti érveket ismételgetik, nem figyelve a partner érdekeire, törekvéseire, nem keresve a közös
megoldás lehetőségét, mint abban az esetben, ha a felek együttműködve, egymás érdekeit, álláspontját figye-
lembe véve olyan közös megoldást keresnek, amelyet egyaránt elfogadhatónak tartanak.

A tárgyalásos megoldáskeresés nem zárja ki, hogy a felek az álláspontok megmerevedése esetén éljenek a nyo-
másgyakorlás eszközeivel is. Az érdekek egyeztetésének, ütköztetésének, a megoldás megtalálásának sikere nagy-
mértékben függ attól is, hogy milyen természetű a konfliktus.

A munkahelyeken a tárgyalásokon történő érdekegyeztetés leggyakoribb esete a korábban már említett bér-
tárgyalás. Ez jellemzően kemény, gyakran kölcsönös nyomásgyakorlástól sem mentes, mivel itt nyersen jelennek
meg az eltérő érdekek, amelyek csak egymás rovására érvényesíthetőek. Nem véletlen, hogy az elmúlt években
ezeken a tárgyalásokon éleződtek ki leggyakrabban a viták, esetenként a sztrájkig is eljutva. A tárgyalásos meg-
oldást azonban segítheti, hogy a felek viszonylag pontosan ismerik egymás lehetőségeit és korlátjait. Az alku fo-
lyamatában a vitapartnerek kölcsönösen engedhetnek álláspontjukból, lehetőség van olyan kompromisszum
megkötésére, amely minkét fél számára elfogadható. A kompromisszum nem azonos a megalkuvással, mint ezt
néhány tisztségviselő gondolja, hanem annak a belátása, hogy egy alku során a partner is érvényesíteni akarja az
érdekeit, ezért kölcsönös engedményekkel közös megoldást kell találni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre
gyakrabban kötik össze a munkahelyeken a bértárgyalásokat a szociális, jóléti célokra fordítható pénzek kereté-
nek meghatározásával. Ez megnöveli a felek mozgásterét, mert lehetőség nyílik az egyik területen tett engedmé-
nyért cserébe a másik területen kompenzációt kérni.

Jellemző ez a megoldás a kollektív szerződések kötésénél, vagy módosításánál is. A tárgyalások során a szer-
ződés elemeit csomagként kezelik, így a feleknek lehetősége nyílik arra, hogy a számukra fontos kérdésekben úgy
szülessen nekik kedvező megállapodás, hogy ennek ellentételezéseként más kérdésben engedményt tesznek.

Az elmúlt időszakban gyakran okoztak konfliktusokat a munkahelyeken a különböző típusú átszervezések, a
cégek struktúráinak átalakításai. Ezek együtt jártak egységek, munkavállalói csoportok kiszervezésével, a lét-
számok csökkentésével, és gyakran súlyosan sértették az érintett munkavállalók érdekeit. Az ilyen átalakítások
megakadályozására az üzemi tanácsok, szakszervezetek nem rendelkeznek jogi eszközrendszerrel. A konfliktu-
sos helyzet feloldására irányuló tárgyalásokon viszont törvényben biztosított lehetőségük, hogy képviseljék az
érintettek érdekeit. Eljárhatnak annak érdekében, hogy ezek a munkáltatói intézkedések a jogszabályok betartá-
sával és a munkavállalók érdekeinek lehető legkisebb sérelmével történjenek. Az érdeksérelmet elszenvedett
munkavállalók számára a tárgyalásokon lehetőség van megfelelő kompenzációt elérni a hátrányos következmé-
nyek enyhítésére.

A felsorolt példák talán igazolják, hogy a tárgyalásos megoldás a felek együttműködése esetén hatékony módja
lehet a konfliktusok kezelésének.

III. A problémamegoldó tárgyalás
A tárgyalásos megoldás sajátos formája, amikor egy felmerült probléma kezelése során nem a saját érdekeik ér-
vényesítésére koncentrálnak a partnerek, hanem a probléma lehető legjobb megoldására. Ilyen esetekben a felek
nem egymás rovására törekszenek előnyök szerzésére, hanem például a felosztható erőforrás bővítésére, „a torta
növelésére”. A probléma megoldásának keresése során nem csak a saját előnyeikre figyelnek, hanem a partnerét
is igyekeznek elősegíteni. Kompromisszum helyett olyan megoldást keresnek, amivel mind a két fél jól jár. A
munkahelyeken lehetségesek ilyen megoldások a munkaszervezési módszerek közösen kidolgozott változtatá-
sával, a hatékonyság növelésével, ha az együtt jár az elosztható javak bővülésével.

IV. A konfliktuskerülés
A munkaügyi kapcsolatok területén sajnos nem ritka jelenség a konfliktusok felvállalásának elkerülése. Az üzemi
tanácsok, szakszervezetek vezetőinek egy része inkább beletörődik abba, hogy nem tudja jogosítványait gyako-
rolni, mert nem akar konfliktust felvállalni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy vannak olyan munkahelyek, ahol
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a munkavállalói érdekképviseleteknek pontos képük van arról, hogy a munkáltató rendszeresen megsérti a mun-
kaidőre, rendkívüli munkavégzésre és annak díjazására vonatkozó jogszabályokat, de elkerülendő a konfliktust
nem tesznek semmit. Sajátos formája a konfliktuskerülő magatartásnak a „behódolás”, amikor egyes munkavál-
lalói érdekeket érintő kérdések a tárgyalások napirendjére kerülnek, de ott a munkavállalói képviselő érdemben
nem áll ki azok mellett, hogy az esetleges feszültséget elkerülje.

A konfliktuskerülő magatartás hosszú távon és súlyosan sértheti a munkavállalói érdekeket, mivel tartósítja a
jogszerűtlen és kiszolgáltatott állapotot. A hátterében általában a szervezettség, a munkavállalói képviselet ere-
jének hiánya húzódik meg; esetenként a „munkabéke”, „a jó kapcsolat” fenntartásának ideológiájával indokolva
a magatartást. Közrejátszik a magatartás kialakulásában a tisztségviselők egzisztenciális függősége a munkálta-
tótól, egyes esetekben vezető tisztségviselőknél a munkáltatótól kapott juttatások is.

A konfliktusok vállalásának elkerülésére sor kerülhet taktikai okokból is. Meghúzódhat mögötte az a meg-
fontolás, hogy „az idő nekünk dolgozik”, felesleges végigharcolni egy konfliktust, ha bizonyos körülmények vál-
tozására számunkra kedvező fordulat várható. Ugyancsak taktikai okokból eltekinthet a szakszervezet vagy
üzemi tanács attól, hogy jogainak kisebb megsértését számon kérje, ha párhuzamosan más fontos kérdésben tár-
gyalások folynak, és egy újabb front nyitása veszélyeztetné az ott elérhető eredményeket.

2.2.7. A konstruktív megoldást befolyásoló néhány tényező
Az elszenvedett vagy várható érdeksérelmek természetesen érzelmeket és indulatokat is kiválthatnak. Tudnunk
kell azonban, hogy a helyzet elemzésében az indulatok nem segítenek, azt higgadtan, racionálisan kell elvégezni.
A tárgyalások során sem engedhetjük meg magunknak, hogy az érzelmek, indulatok uralkodjanak rajtunk, mert
az elmérgesítheti a légkört és akadályozhatja a probléma megoldását. A tisztségviselők egy része az érdekvé-
delmi tevékenységének mércéjét a harcosságban látja, büszke arra, hogy „oda mert csapni az asztalra”, vagy a
„főnök képébe vágta”, akkor is, ha ez semmiféle eredményre nem vezetett, sőt. Az érdekvédelem minőségét nem
a harciasságon, hanem az eredményességen kell mérni. Abban az esetben, ha eredmény csak kemény fellépéssel
érhető el, akkor persze helye van a harcnak is.

A konstruktív tárgyalás feltétele, hogy legalább a minimális bizalmunk meglegyen a partnerrel szemben, hogy
ő is érdekelt a konfliktus együtt történő megoldásában. Ne legyenek előítéleteink vele szemben, ne tételezzünk
fel részéről rossz szándékot, megtévesztést, ha ennek nem tapasztaltuk valós alapját.

A tárgyalások előtt ne kötelezzük el magunkat mereven álláspontunk mellett tagságunk vagy a nyilvánosság
előtt, mert ez megfoszthat a mozgástértől, és értelmetlenné teheti a tárgyalást. Lehetetlenné teszi kompromisz-
szumok megkötését, a partner jogos érdekeinek, érveinek figyelembevételét.

Ha konstruktívan akarjuk a konfliktust megoldani, ne tegyünk kísérletet a partner megtévesztésére, ne tartsunk
vissza számára is fontos információkat. Tájékoztassuk céljainkról, szándékainkról, a mögöttük lévő motivációkról.

Ismerjük meg pontosan a partner célját, szándékát, kíséreljük meg feltárni a mögötte húzódó motivációt. Fi-
gyeljünk a partnerre, kövessük a logikáját, reagáljunk rá, ügyeljünk arra, hogy ne beszéljünk el egymás mellett.
Ha azt észleljük, hogy a vitánk a probléma megoldása helyett a viszonyunk, illetve egymás minősítéséről kezd
szólni, tereljük vissza a vitát a témára, vagy ideiglenesen függesszük fel a tárgyalást.

A konfliktus konstruktív feloldásának szándéka esetén ne alkalmazzunk nyomásgyakorlást, tartózkodjunk a
burkolt vagy nyílt fenyegetésektől, és a nyilvánosság nyomásgyakorlásra történő felhasználásától.

2.2.8. Módszertani javaslat a munkaügyi konfliktusok feloldásának lépéseire
A konfliktus vagy konfliktus közeli helyzet kialakulásakor első lépésként tájékozódjunk. Szerezzünk be minden
információt arról, hogy:
• a konfliktus veszélyéről kapott információink valósak;
• milyen okai vannak a helyzet kialakulásának;
• kik a szereplői, várható érintettjei;
• a feszültséget kiváltó lépés mögött milyen szándék, érdek húzódik;
• mi történt eddig, hol tart a folyamat.

Az üzemi tanács és a szakszervezet minden olyan információt meg kell, hogy kapjon, ami a munkavállalók gaz-
dasági vagy szociális érdekeivel összefügg. Amennyiben a kapott információkkal elégedetlenek vagyunk, kérjünk
konzultációt a részletek, szándékok megismerése céljából. A kapott információkat értékeljük. Vizsgáljuk meg,
hogy az eddigi lépések a törvényes eljárási rendnek megfelelően történtek-e, nem sérültek-e az információval, vé-
leményezéssel kapcsolatos jogosítványaink. Ha ilyen történt, akkor szólítsuk fel a partnert az intézkedések fel-
függesztésére és törvényi kötelezettsége teljesítésére.

Amennyiben a konfliktusos helyzet létrejöttének oka egy számunkra bejelentett munkáltatói intézkedés ter-
vezete volt, a korábban említett információkat már a bejelentéskor kérjük a munkáltatótól.

A részletes információk birtokában értékeljük, hogy kollektív munkaügyi vita, vagy kollektív munkajogi vita
a megfelelő eljárás a konfliktus feloldására. Munkajogi vita esetén a törvényben meghatározott eljárási rendet
kell követni, ami a későbbiekben ismertetésre kerül. Ha a konfliktusban a munkaügyi és a jogvita elemei egya-
ránt jelen vannak, akkor a jogvitát célszerű előbb rendezni.
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Az információk értékelésével állapítsuk meg, hogy mi okozza a konfliktusos helyzetet, milyen érdekek, szán-
dékok ütköznek. Az okok elemzése során arról is képet kapunk, milyen természetű a konfliktus, kik a szereplői,
milyen mértékben keresztezik vagy zárják ki egymást az eltérő érdekek, szándékok. Az értékelés alapján már ki-
rajzolódhat, hogy a konfliktus feloldása várhatóan milyen típusú tárgyalásokon történik majd. Látunk-e esélyt
arra, hogy a partnerrel közösen konstruktív tárgyalásokon olyan megoldást találunk a felmerült probléma keze-
lésére, amely mindkét fél számára előnyös. Ha erre nincs esély, akkor értékeljük azt, hogy milyen lehetőséget lá-
tunk arra, hogy konstruktív tárgyalásokon találunk olyan kompromisszumos megoldást, amely mindkét oldal
számára elfogadható. Az érdekek, szándékok éles ütközése esetén számolni kell azzal is, hogy olyan tárgyalásokra
kerül majd sor, ahol bevetésre kerülnek hatalmi és nyomásgyakorló eszközök is. Ezek végiggondolása szükséges
ahhoz, hogy el tudjuk dönteni saját stratégiánkat a konfliktus megoldásában.

Következő lépésként célszerű az információk alapján megkísérelni, kiszámítani a partner várható magatartását.
Megvizsgálni, hogy vannak-e olyan tényezők, amelyek meghatározzák a mozgásterét. Látunk-e a felmerült prob-
léma megoldására esetleg olyan más megoldást, ami számára is elfogadható lehet, és nem vagy csak kisebb érdek-
sérelemmel jár. Korábbi tapasztalatainkat is figyelembe véve kiszámítani, hogy milyen tárgyalási stratégia várható
tőle, mennyire lesz együttműködő, kompromisszumra kész. Várhatóan bevet-e hatalmi eszközöket céljai elérésére.

Céljaink, tárgyalási stratégiánk meghatározásához elemezni kell a konfliktusos helyzetet abból a szempontból
is, hogy az általunk képviselteknek milyen érdekei sérülnek, sérülhetnek, és milyen mértékben. Látunk-e lehe-
tőséget a konfliktus olyan megoldására, hogy elkerülhető legyen az érdeksérelem, vagy elfogadható kompro-
misszumot kössünk. Számba kell venni, hogy milyen érveink, eszközeink lehetnek a tárgyalások során, szükség
esetén igénybe akarunk és tudunk-e venni nyomásgyakorló eszközöket. Amennyiben az érdeksérelem elkerül-
hetetlennek látszik, milyen kompenzációt tudunk elérni. Mindezek figyelembevételével kell meghatározni az el-
érendő céljainkat és tárgyalási stratégiánkat. Különös gonddal kell meghatározni azt, hogy az első tárgyaláson mi-
lyen álláspontot képviselünk, és milyen irányba kívánjuk vinni a konfliktus megoldását a tárgyaláson. Ennek je-
lentős szerepe lehet a tárgyalások konstruktív irányba terelése szempontjából.

Az első tárgyalás abból a szempontból is jelentős, hogy a partner álláspontjának, szándékainak újabb részle-
teit ismerhetjük meg. Megtapasztalhatjuk, hogy milyen stratégiát követ és milyen tárgyalási stílussal. Különös fi-
gyelmet kell fordítanunk arra, hogy a vitában az érvelés során információk hangozhatnak el arról is, hogy milyen
motivációk játszottak közre a partner álláspontjának, szándékainak meghatározásában. Így nem csak arról tudunk
meg többet, hogy mit akar elérni, hanem arról is, hogy miért. A motivációk ismerete segíthet a probléma közös
megoldásának megtalálásában. A konfliktust kiváltó problémák megoldásának gyakran nem csak egy lehetséges
útja, módja van. Nem kizárt, hogy a tárgyalás során, amikor a megoldandó probléma háttere is feltárul, találunk
a tervezett intézkedéstől gyökeresen eltérő megoldási módot. Ez akkor lehetséges, ha a partnerek bizalommal
vannak egymás iránt, és őszintén feltárják azokat a körülményeket, okokat is, amelyek szerepet játszottak abban,
hogy ezt a megoldást választották. Az ilyen tárgyalásokon arra is lehetőség van, hogy a felek megoldási javasla-
tainak egyes elemeit egymásra építve, ötvözve közös megoldás szülessen.

A konstruktív megoldást segíti, ha az első tárgyaláson sikerül megállapodni olyan alapelvekben, normákban, ame-
lyeknek a tárgyalásokon születő megállapodásnak meg kell felelnie. Így a felek által felvetett különböző megoldási ja-
vaslatok összevethetőek lesznek az elfogadott alapelvekkel és azok alapján minősíthetőek. Az alapelvek, normák tar-
talmát mindig a tárgyalt kérdés témája határozza meg. Ilyenek lehetnek például, hogy a megoldás egyetlen dolgozói
csoportot sem érinthet különösen hátrányosan, vagy, hogy az érdeksérelmet szenvedőket kompenzációban kell ré-
szesíteni stb. Ez azonban már átvezet a tárgyalástechnika területére, amelyről egy másik fejezet részletesen szól.

A munkahelyi egyenlőtlen hatalmi viszonyokból következően, a felmerülő problémák konstruktív megoldá-
sában elsősorban a munkavállalói oldal az érdekelt, de elengedhetetlen feltétel a partner együttműködése. Az
üzemi tanácsoknak, szakszervezeteknek arra is fel kell készülniük, hogy a tárgyalások nem az általuk elképzelt
mederben zajlanak majd. Lehet, hogy tárgyalási stratégiát, taktikát kell majd változtatni. Az is megeshet, hogy a
vita nem a megoldás irányába mozdul el, hanem kiéleződik, a felek viszonya elmérgesedik. Bevetésre kerülnek
nyomásgyakorló eszközök, esetleg jogi útra terelődik a konfliktus. Az elmérgesedő viták, a munkaügyi érdek- és
jogviták, konfliktusok kezelésére törvényben biztosított lehetőségek és eljárási szabályok is vannak, erről a kö-
vetkező rész ad ismertetést.

I. Mi is az a közvetítés?
A mediáció alapötlete, az az elképzelés, hogy az ellenséges és antagonisztikus kétoldalú kapcsolatok (konfliktus
») megoldásához egy „harmadik semleges felet” hívnak segítségül egyáltalán nem új keletű. 

A mediáció az idők során a különféle törzsi és más etnikai vagy kulturális csoportok között, Afrikától Euró-
pán át Ázsiáig, Közép- és Dél-Amerikától Japánig, mindig is igénybe vették a család vagy a közösség bölcs öreg-
jeit, hogy békítő szerepet vállaljanak a konfliktushelyzetekben.
A mediáció fogalma:
A szó – mediare – eredeti jelentése:
• középen állni;
• egyeztetni;
• közbenjárni;
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• közvetíteni;
• békéltetni.

A mediáció egy speciális konfliktuskezelési módszer, amelynek lényege, hogy a két fél vitájában, mind a két
fél közös beleegyezésével egy semleges harmadik fél (mediátor) jár közben. A mediátor a problémamegoldó fo-
lyamat keretében segít tisztázni a konfliktus természetét, segít olyan megoldást találni, amely mind a két fél szá-
mára kielégítő.
A mediáció főbb elemei:
• az egyezkedést segítő technikák alkalmazása;
• a probléma megfogalmazása;
• az álláspontok közelítése;
• az egyezkedés folyamatának lépésekre bontása;
• az empatikus kommunikáció fejlesztése;
• alternatív megoldások keresése;
• közös cél kialakítása;
• a beszűkülés, bizalmatlanság, merev attitűdök kialakulásának megakadályozása.

2.3. Az esélyegyenlőségi stratégia alapjai
A szervezet gazdaságkommunikációs és/vagy Public Relations feladatai közé tartozik, hogy kialakítson egy
egyedi arculatot, melynek összetevői az alábbi ábrán láthatók.

A Corporate identity [vállalati/szervezeti azonosság, egységes vállalati/szervezeti arculat] fogalma a követ-
kezőképpen határozható meg: a Corporate Identity a vállalaton belül olyan stratégiai irányítást, és ennek meg-
felelően cselekvési tervet, olyan intézkedések összességét jelenti, amely összehangolva a vállalat osztályainak,
részlegeinek és csoportjainak tevékenységét, a cég belső és külső arculatának sikeres és tervszerű alakítását, épí-
tését célozza. 

Minden egyes cég, vagy szervezet kialakítja a maga viselkedési, értékrend béli, és etikai céljait és ezek tárgyi
feltételeit, amik egyéniek és a legtöbb esetben világossá teszik, hogy mit is jelent a vízió és a szervezet küldetése.
Ezek az alapvető értékek szabják meg – a corporate identity-n keresztül – bármely cég, vagy alkalmazottja léte-
zését, színvilágát, logoját, egyenruháit, a menedzsment viselkedésmódját, ami azonnal elárulja, hogy mely céget
képviselik. A corporate indentity a lenyomata bármely cégnek, és a cég bármely lehetséges megjelenésének – az
üzletkötésnek, a társadalmi problémák kezelésének, az alkalmazottak jólétének, közösségi és társadalmi felelős-
ségnek, az összes érintettel való kommunikációnak.
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2.3.1. Az esélyegyenlőség elveit magáénak valló Corporate Identity legfontosabb funkciói és feladatai a kö-
vetkezők
[1.] Olyan stratégiai jellegű, koordinált és a kommunikációhoz szorosan kapcsolódó munkák eredménye, ame-

lyek az összes vállalati tevékenységet úgy összefogják, hogy a vállalat megjelenése egységes, „személyiség-
alkotó” legyen és hangsúlyosan jelenjen meg benne az esélyegyenlőség gondolata. 

[2.] Egységesen kidolgozott rendszerként tartalmilag tudatos, egységes és egyedi vállalatazonosság, mely sajá-
tos és összetéveszthetetlen jegyeket mutat befelé és kifelé egyaránt, kiemelve, hogy az adott szervezet maxi-
málisan elkötelezett a megváltozott munkaképességű emberek alkalmazását illetően. 

[3.] Vélemény- és hangulatalakítás a vállalaton belül és kívül egyaránt (esélyegyenlőségi változtatásmenedzsment
– lásd később). E folyamat tervezett, megformált, a vállalat piaci és esélyegyenlőségi céljainak elérésének irá-
nyába halad és mozgósít, aktivál. 

[4.] Tudatosan és célszerűen kialakít magáról egy képet, a piac, a társadalom és saját munkatársai számára, amely-
ben hangsúlyosan jelenik meg az esélyegyenlőség gondolata. E kép akkor hatásos, ha a dolgozó nem csak mun-
katársa a vállalatnak, hanem azonosulni is tud vele, illetve – az esélyegyenlőség vonatkozásában – a szervezet
minden alkalmazottja megfelel egy minimum követelményszintnek az elfogadás, érzékenység kérdésében. 

A tartalmi arculat olyan fogalmakat takar, mint 
• A szervezet felépítése, struktúrája;
• A szervezet kultúrája;
• A szervezet filozófiája;
• A szervezet missziója és víziója;
• A szervezet azonossága;
• A szervezet története, életútja;
• A szervezet stílusa.

Ezekről Szerző külön ír a fejezet későbbi részében.

A szervezeti szintű kommunikáció [Corporate Communication] feladata, hogy a vállalatról alkotott képet a
vállalaton belül és kívül egyaránt azonossá tegye. A vállalati szintű kommunikációt hordozhatja a nyelv, a szó-
beli megnyilvánulások, az írott anyagok, és a vállalat által használt média. A szervezeti szintű kommunikáció ré-
szint belső, részint külső kommunikációt jelent. A belső kommunikáció érintettjei a dolgozók, az őket képviselő
szakszervezetek, az alap-, közép- és felsővezetők, illetve a tulajdonosok. Bizonyos esetekben a szervezetnél hosz-
szabb időt eltöltő alvállalkozókat [pl.: „számlás” tanácsadók] is ide soroljuk. Ugyancsak belső érintettnek tekinti
a Szerző a megváltozott munkaképességű munkavállalót segítő személyeket. A külső érintettek a fogyasztók, a
vásárlók, a felhasználók, a szállítók, a versenytársak, az érdekképviseleti és a felügyeleti szervek, a beruházók, a
részvényesek, a médiatulajdonosok, a potenciális munkaerők. A szervezeti [szintű] kommunikáció a stratégiai
gyökere egy vállalat, vagy egy szervezet összes belső és külső kommunikációjának. A cél általában az, hogy fel-
építsük, módosítsuk, vagy megtartsuk a vállalat képét a közvélemény előtt.

A szervezeti magatartás [Corporate Behaviour] a vállalat egységes, adott helyzetben érvényes magatartását je-
lenti, következményeivel és kihatásaival együtt. Birkigt és Stadler [idézi Sándor Imre] szerint a szervezeti magatartás
magában foglalja a vállalatnak valamennyi külső és belső célcsoport iránti magatartását minden dolgozó részéről.
Ide tartozik a vállalat minden reakciója, amely a vállalat ajánlati, értékesítési és kommunikációs politikáját jelenti,
de a vállalat szociális kérdésekben tanúsított magatartása is. A szervezeti magatartás a vállalat egészének magatar-
tását, viselkedését jelenti a közvélemény felé. Ezt a viselkedésnormát a cég menedzsmentje és az összes alkalmazottja
közvetíti a közvélemény felé [Összefüggésnek kell lennie aközött amit mondunk és aközött, ahogy mondjuk]. A szer-
vezeti magatartás tehát úgy is felfogható, mint a szervezetben tevékenykedő emberek egyéni magatartásának és
viselkedésének az összességét. TOSI [1986] az emberi viselkedés alapmodelljét így vázolta fel:
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Ingerkörnyezet

- más emberek 
- tárgyak 

- technológiák 
- tervek 

- események 

Személyiség 

-  örökletes 
tulajdonságok 
- szükségletek 

- tudás 
- attitűdök 
- készségek 
- észlelés 

- személyiség-
jegyek 

Látható  

viselkedés 

- beszéd 
- mozgás 

- nonverbális 
jelzések 

- metakommuni- 
katív jelzések-  

érzelmi reakciók 

Eredmények 

- teljesítmény 
- fennmaradás 

- balesetek 
- másokból 

kiváltott 
reakciók-  

megerősítés-  
frusztráció-  
konfliktus 

Az emberi viselkedés alapmodellje
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Ingerkörnyezet alatt azt a munkakörnyezetet értjük, amelyik a munkavégző embert az őt körülvevő világból
érik. Viselkedését az ingerkörnyezet és személyisége együttesen határozza meg. Ha a megváltozott munkaké-
pességű személyt alkalmazni kívánó munkaszervezetben tevékenykedő ép munkavállalók neveltetésükből, csa-
ládi hátterükből adódóan alapvetően elfogadóak és szociábilisak, akkor nem okoz különösebb kommunikációs
és csoportproblémát a fogyatékos személy megjelenése a munkacsoportban. Ha semlegesek, akkor szükség lehet
olyan tréningek és egyéb csoportmódszerek alkalmazására, amelyek erősítik, fejlesztik szociabilitásukat. Ha pedig
elutasítóak, akkor a közvetlen munkahelyi vezetőnek – gyakran szakember bevonásával – kötelező minél hama-
rabb megoldani a konfliktushelyzetet. Ha a csoport véleménye és beállítódása heterogén (ez a leggyakoribb),
akkor akár csoportszinten, akár az egyén szintjén törekednie kell a közvetlen munkahelyi vezetőnek és/vagy az
őt segítő szakembernek a helyzet megoldására. Előfordulhat, hogy a munkaszervezet és a munkacsoport ugyan
alapvetően pozitív beállítódású a fogyatékos munkavállalóval szemben, de a látható/megnyilvánuló viselkedést
(beszéd, túlzott segítés) inkább a szánalom, a sajnálat (és az ennek következtében kialakuló alá-fölérendeltség),
semmint a fogyatékost egyenrangú félnek tekintő, munkájának teljesítményét elismerő, mellérendelt viszony jel-
lemzi. Ilyen esetben a megoldást nem az attitűd megváltoztatása, hanem a szituációs és kommunikációs helyze-
tek kielemzése, átértékelése, (tréningek során történő) megváltoztatása jelenti. 

A szervezet megjelenése [Corporate Design]. A szervezet megjelenésének tágabb értelmezésében már nem
csak a PR, hanem a gazdaságkommunikáció is megjelenik, mivel nem csak [a PR által definiálásra kerülő] a név-
jegykártyával, a levélpapírral, a borítékkal, a meghívóval, a vállalati autók feliratozásával, a zászlókkal kell fog-
lalkoznunk, hanem [a gazdaságkommunikáció hatókörébe tartozó] a csomagolással, a terméktervezéssel, a bolt-
belső kialakításával, a szervezet külső/belső építészeti kialakításával, a külső/belső eligazodást segítő informá-
ciós rendszerrel, a nyomtatott és elektronikus médiumokkal, illetve az online és mobilkommunikációs eszközö-
kön keresztül közvetített információk formai megjelenésével is. Ezért találunk arra példát, elsősorban a nyugati
és a tengerentúli szervezeti szintű kommunikáció gyakorlatában, hogy az alapvetően PR-orientáltságú arculati
kézikönyv kiegészül a gazdaságkommunikáció elvárásai szerint megfogalmazott fejezetekkel is. Megváltozott
munkaképességű személyeket alkalmazó szervezetnél a szervezet megjelenésénél nem csak a formaiságra és a de-
signra, hanem a fogyatékos személy (akár munkavállaló, akár ügyfél) megváltozott igényeinek megfelelő kielé-
gítésére is célszerű odafigyelni (pl.: „vakbarát” weblap változat, lifteknél braile-írással ellátott nyomógombok,
mozgáskorlátozottak számára mosdó, könnyen érthető, egyértelmű eligazító és információs táblák, feliratok). 

Tartalmi arculat
SZELES [1998] a tartalmi arculat bemutatásakor a következő részeket különbözteti meg:
• A szervezet felépítése, struktúrája
• A szervezet kultúrája
• A szervezet filozófiája
• A szervezet missziója
• A szervezet víziója
• A szervezet identitása
• A szervezet története, életútja
• A szervezet stílusa

Szervezetfelépítés, szervezeti struktúrák13

A leggyakrabban előforduló szervezeti struktúrák:
• Lineáris szervezet
• Funkcionális szervezet
• Törzskari szervezet
• Divizionális szervezet
• Mátrix szervezet

I. A lineáris szervezet

Jellemzői:
•   Alkalmazhatóságának feltétele: kisméretű szervezetek esetén, vagy olyan környezetben, ahol minimális a vál-

tozás, az innovációs kényszer. 
•   A munkamegosztás jellemzői: az elvégzendő feladatok szerint vagy a menedzser határozza meg. 
•   A hatáskörmegosztás jellemzői: a szolgálati utaknak megfelelően csak operatív ügyekben, az első közös fő-

nökön keresztül, a döntési jogkör centralizált, egyvonalas szervezet (minden beosztottnak egy főnöke  van, ettől
kaphat utasítást, és ennek tartozik beszámolási kötelezettséggel). 
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13 Ez a rész alapvetően GYÖKÉR [2003] munkájára épül
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•   A koordináció jellemzői: vertikális jellegű koordináció, a szolgálati úton, hatalmi eszközökkel koordinál. 
•   Előnye: egyértelmű alá- és fölérendeltségi viszony, a feladatok mennyiségének változása esetén a szervezet szé-

lességi és mélységi tagozódása változtatható, egyszerű, jól áttekinthető struktúra, viszonylag egyszerű és ho-
mogén feladatok esetén nagyszámú ember irányítható.

•   Hátránya: a felső szintű vezető tevékenysége rendkívül összetett; a szervezet az új feladathoz nehezen alkal-
mazkodik, rendszerint új szervezeti egységgel reagál, így nem rugalmas; a szervezeten belüli kommunikáció
csak a szolgálati úton megengedett, amely bizonytalannál és lassúvá teheti az együttműködést, így fennáll az
információ torzulásának veszélye.  

II. A funkcionális szervezet

Jellemzői:
•   Alkalmazhatóságának feltétele: stabil környezet esetén, ahol nem jellemzők a piaci, technikai, technológiai

változások. 
•   A munkamegosztás jellemzői: az elsődleges munkamegosztás funkciók szerint történik; munkaköri leírások

vannak; jellemző a szabályozottság. 
•   A hatáskörmegosztás jellemzői: a döntési jogkörök a funkcióknak megfelelően centralizáltak; a szabályozott-

ság magas fokú, többvonalas szervezet (egy beosztottat egyidejűleg többen is irányíthatnak). 
•   A koordináció jellemzői: a vertikális koordináció szabályozott, kiépített úton; a horizontális koordináció azo-

nos hierarchikus szinteken intézményesített; szabályzatok, formalizált előírások vannak, technokratikus; esz-
közei: tervek, költségvetések segítségével oldja meg a koordinálást.  

•   Előnyei: a specializáció a szakértelem és a termelékenység növekedését eredményezi az egységköltségek csök-
kenése mellett; a szabályozottság egyértelmű, azonos színvonalú feladatvégzést eredményez, bonyolult, nagy
erők koncentrálását igénylő feladatok végrehajtását teszi lehetővé. 

•   Hátrányai: a változó környezethez kevéssé tud alkalmazkodni az erőteljes szabályozottság miatt, így a szüksé-
ges válaszok csak lassan születnek meg, veszélyezteti a szervezet adaptációs képességét; növekvő diverzifikáció
esetén a különböző kapcsolatok nehezen tekinthetőek át, felesleges tartalékok keletkeznek; a kommunikációs ne-
hézségek miatt a horizontális koordináció a szabályzatok ellenére háttérbe szorul, számos esetben elmarad.
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A lineáris szervezet felépítése

A funkcionális alapú szakmai irányítási kapcsolatok és a függelmi kapcsolatok rendszere a szervezeten belül 

funkcionális alapú szakmai irányítási kapcsolatok függelmi kapcsolatok (utasítási-, jelentési)

FEJLESZTÉS MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTÉS

VÁLLALATI VEZETÉS

VÉGREHAJTÁS VÉGREHAJTÁSVÉGREHAJTÁS

KERESKEDELEM TERVEZÉS, PÉNZÜGY
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III. A törzskari szervezet
Felépítése és fontosabb jellemzői megegyeznek a lineáris szervezetével, azzal a különbséggel, hogy:
• növekszik a vezetés szakmai színvonala;
• megpróbálja elkerülni a vezetők túlterheltségét;
• törzskarban specialisták [tanácsadók] alkalmazása;
• specialisták együttműködésével sokoldalúbbá és megalapozottabbá válik a döntések előkészítése.

IV. A divizionális szervezet 

Jellemzői:
•   Alkalmazhatóságának feltétele: viszonylag dinamikus környezet esetén, széles a termékskála, eltérő termék-

féleségek, termékcsaládok alakíthatóak ki. 
•   A munkamegosztás jellemzői: az elsődleges munkamegosztás tárgyi elvű, azaz termékek vevők, régiók sze-

rinti divíziók alakíthatóak ki; a divíziókon belül a funkciók szerinti munkamegosztás érvényesül; a stratégiai
irányítás a központban van; a taktikai feladatok teljesen, a stratégia meghatározásának csak egy része van a di-
víziók kezében. 

•   A hatáskörmegosztás jellemzői: a döntések a központ és a divíziók között decentralizáltak, a divízión belüli
döntések centralizáltak. 

•   A koordináció jellemzői: horizontális koordináció a divíziók között nincs; az utasítás jellegű vertikális koor-
dináció elenyésző; technokratikus eszközök: tervek, költségvetések, pályázatok segítségével koordinál. 

•   Előnyei: a stratégiai és az operatív feladatok jól elkülöníthetőek; a divíziók részére egyértelmű célok határoz-
hatóak meg; a divíziók és a vállalati célok között egyértelmű kapcsolat teremthető; erőteljesen érvényesülhet
a piaci orientáció; teljesítményre ösztönző motivációs rendszer alakítható ki. 

• Hátrányai: párhuzamos funkciók megléte; a decentralizáció létszámnövekedést okoz; a divíziók önállósága ér-
zéketlenné, önzővé teszi a különálló divíziókat. 

V. A mátrix szervezet 

Szervezeti ismeretek - A munka világába való visszatérés - Az esélyegyenlőségi stratégia alapjai – Berényi András - Dr. Kollár Csaba

58

A divizionális szervezet modellje

A mátrix szervezet modellje

FUNKCIONÁLIS 
EGYSÉGEK

„C” TERMÉKCSOPORT
TERMÉKIGAZGATÓ

„B” TERMÉKCSOPORT
TERMÉKIGAZGATÓ

„A” TERMÉKCSOPORT
TERMÉKIGAZGATÓ

FEJLESZTÉS KER modellje
ESKEDELEM

TERMELÉS-
IRÁNYÍTÁS

VÁLLALATVEZETÉS

FUNKCIONÁLIS
EGYSÉGEK

FUNKCIONÁLIS
EGYSÉGEK

KÖZPONTI
SZERVEZET

KÖZPONTI
SZOLGÁLTATÁSOK

„A” DIVÍZIÓ „B” DIVÍZIÓ „C” DIVÍZIÓ
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Jellemzői:
• Alkalmazhatóságának feltétele: dinamikusan változó környezet esetén; összetett, jelentős innovációs igénnyel

jellemezhető feladatok esetén; tárgyi elvű elkülöníthetőség; konfliktuskezelési készség és képesség a szerve-
zeten belül. 

• A munkamegosztás jellemzői: egyszerre érvényesül a funkciók szerinti és a tárgyi szemléletű munkamegosz-
tás (többdimenziós); a szabályozottság dominanciája nem teljes, az egyeztetések, a konfliktuskezelés elvárt. 

• A hatáskörmegosztás jellemzői: a funkcionális és a tárgyi szemléletű vezetők együtt döntenek, azonos kom-
petenciával rendelkeznek; a döntések decentralizáltak; a szabályozottság, formalizáltság viszonylag alacsony
mértékű. 

• A koordináció jellemzői: a horizontális és a vertikális koordináció a strukturális megoldás alapján biztosított;
a személyorientált koordinációs eszközök a meghatározóak. 

• Előnyei: adaptív, alkalmazkodik a kihívásokhoz; innovatív szemlélet érvényesíthető; kevert struktúrák alakít-
hatóak ki; a konfliktuskezelés egyben tanulási folyamat. 

• Hátrányai: a konfliktus helyzet állandó jelenléte; a vezetők rivalizálása; a döntések és a felelősségvállalás elhá-
rítása. 

A vállalkozások számára nem határozható meg egy kizárólagos és mindig optimális szervezeti forma. 

2.3.2. A célszerű szervezeti formát meghatározó főbb tényezők
• Szervezet kora;
• Szervezet mérete [dolgozók száma, igazgatóságok, osztályok, főosztályok, telephelyek];
• Tevékenységi kör, amelyben a vállalkozás működik, új, vagy régi tevékenységi kör, fejlődés dinamikája; 
• Termékek, szolgáltatások száma, jellemzői;
• Eszközök [technikai rendszer] jellemzői;
• Környezet jellege.

I. A közvetlen vezető személyisége
A megváltozott munkaképességű, speciális lehetőségekkel rendelkező munkavállaló beilleszkedését nagymér-
tékben segíti, hogy közvetlen vezetője hogyan vélekedik róla, illetve a hozzá hasonló munkavállalókról. A vezető
személyes érintettsége (családjában, rokonai között fogyatékos személy is volt), neveltetése (elfogadó/befogadó,
vagy kirekesztő/elutasító attitűd), szocializációja, ismeretei (látott/hallott már megváltozott munkaképességű
embert dolgozni), saját tapasztalata (együtt dolgozott speciális lehetőségekkel rendelkező munkavállalókkal)
egyaránt befolyásolják azt a képet, amit a megváltozott munkaképességű személyekkel kapcsolatban kialakított.
Ez a kép természetesen alakítható részint azáltal, hogy a később ismertetésre kerülő szervezeti kultúra milyen el-
várásokat fogalmaz meg a vezetéssel, menedzsmenttel kapcsolatban, illetve, hogy ezeket az elvárásokat milyen
módon tudja érvényre juttatni az adott vezető(k) esetében (pl.: belső képzések, tréningek, személyes coaching).
A fogyatékos személyekkel kapcsolatos véleményt – különösen a közvetlen vezető aspektusában – célszerű meg-
vizsgálni a kirekesztő-befogadó, alárendelő-mellérendelő fogalompárok alapján. 
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A fogyatékos személyekkel kapcsolatos vélemények a kirekesztő-befogadó, alárendelő-mellérendelő fogalompárok alapján.

ALÁRENDELő MELLÉRENDELő 

Kirekesztő

Kirekesztő-alárendelő:
„Nincs szükség nyomorékokra, csak nyűgök,
koloncok a társadalom számára.” 
„Mennyi pénzt költenek el ezekre feleslegesen,
ahelyett, hogy nekünk (egészségesek) adnák.”

Kirekesztő-mellérendelő:
„Minek ilyeneket felvenni (dolgozni), amikor
nekünk (nem fogyatékosok) sincs állásunk.”
„El tudom képzelni, hogy ők is értenek vala-
mihez, de nálunk olyan speciális munkafolya-
matok vannak, amiket ők biztosan nem tudnak
megcsinálni.”

Befogadó

Befogadó-alárendelő:
„Szerencsétlenek. Még jó,hogy vagyunk mi,
akik tudunk neki segíteni.”
„Nélkülünk ők kivétel nélkül meghalnának,
magukra maradnának, de segítségünkkel ké-
pesek életben maradni.”
„Nem szabad soha elengedni a kezüket.”
„Gyámolításra, folyamatos gondoskodásra
szorulnak, amit mi megadunk nekik.”

Befogadó-mellérendelő:
„A megváltozott munkaképességű személyek-
nek speciális képességeik lehetnek, amelyek-
nek nagy hasznát vesszük számos alkalmazási
területen.”
„Nem is tűnik fel, hogy fogyatékos: ugyan
olyan értékes munkát végez, mint a nem fo-
gyatékos társai. És ugyan olyan módon érté-
keljük a munkateljesítményét is”
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A mátrix alapján elmondható, hogy a kirekesztő-alárendelő és a kirekesztő-mellérendelő magatartás egyaránt
nem fogadható el sem a társadalom, sem az egyén számára. Gyakran lehet azonban találkozni a befogadó-alá-
rendelő attitűddel, ami bizonyos esetekben – pl.: halmozottan fogyatékos, önálló életvitelre nem képes egyén –
az egyetlen emberséges hozzáállás, ugyanakkor a befogadó-mellérendelő szerep az, amelyik leginkább hasznos
úgy a társadalom, mint a munkaszervezet, a munkacsoport, a közvetlen vezető, beosztottai, valamint a speciális
tulajdonságokkal rendelkező munkavállaló(k) számára. A befogadó-mellérendelő attitűd ugyanis lehetővé teszi,
hogy az adott szervezeti egységbe (munkacsoportba) zökkenőmentesen tudjon a megváltozott munkaképességű
egyén beilleszkedni és ez egyben az egyik alappillére annak, hogy a megváltozott munkaképességű személy
megtalálja a helyét a munkaszervezetben, munkáját és így saját magát értékesnek tartsa. 

A fent leírtakkal kapcsolatban így nyilatkozott a Technoplast vezetője : „a közvetlen felettesen múlik a bánásmód,
mivel ő ismeri az embereket, ő tudja kire, mit lehet rábízni. 18-20 fős csoportok vannak, mint egy nagy család. Nem érkezett
negatív visszajelzés a kollégák részéről, mindenki elfogadta az új munkaerőt, mivel látták, hogy hasznos munkát végeznek,
sőt a betanítást is segítették.” Hasonlóan vélekedik a Magyar Telekom egyik vezetője is: „A vezetők példamutató ma-
gatartása és kommunikációja, az azonos bánásmód, illetve a munkatársak természetes hozzáállása gördülékennyé teszi a csök-
kent munkaképességű kollégák beilleszkedését is. A T-Mobile Call Centerében több mint 9 éve dolgoznak nem csak egymás
mellett, hanem együtt, egy csapat tagjaként az egészséges és fogyatékkal élő kollégák.”

II. A munkacsoport 
A közvetlen vezető személyisége, attitűdje, véleménye példaértékű lehet a munkacsoport számára még akkor
is, ha egyébként a vezetőt közvetlen beosztottai részéről több kritika is éri. A munkacsoport és annak tagjai – ha-
sonlóan a közvetlen vezetőhöz – lehetnek kirekesztő-alárendelők, kirekesztő-mellérendelők, befogadó-aláren-
delők és befogadó-mellérendelők. Ha a csoporttagok többsége – és így maga a csoport is – befogadó-melléren-
delő (hasonlóan a közvetlen vezetőhöz), akkor a „fogyatékos”, „megváltozott munkaképességű” egyébként el-
fogadott fogalmakat ritkábban kezdik el használni, sőt arra is van példa, hogy az ilyen kollega megszólítására,
becézésére egy, a munkájára, vagy valamely kiemelkedő tulajdonságára hajazó elnevezés szolgál. A befogadó-
mellérendelő csoport magától értetődőnek tartja, hogy a megváltozott munkaképességű személy a csoport meg-
becsült tagja. „Munkatársaink pozitívan nyilatkoznak a (megváltozott munkaképességű személyek) foglalkoztatásával
kapcsolatban” (Magyar Telekom). 

A speciális tulajdonságokkal rendelkező munkavállaló elfogadását az is jó  bizonyítja, hogy nem csak a mun-
kahelyen, hanem az azon kívüli munkacsoport-rendezvényeken is részt vesz, aktívan bevonják a közös játékokba,
versenyekbe, szórakozásba. „Vannak közösségi napok, vannak meghitt pillanatok is a cég életében. Voltunk például pa-
intballozni közösen Szabolccsal (értelmi sérült) együtt, fogtuk a kezét és együtt szaladtunk. Mindenki odafigyelt rá. Ezt is
meg tudtuk oldani. Hogy miért jó ez? Van egy szociális érzékenységünk ez kétségtelen” (Phobex). 

Ha a munkacsoport alapvetően kirekesztő attitűddel rendelkezik, akkor egyfelől a munkacsoport közvet-
len vezetőjének a feladata, hogy a csoport tagjaival együtt és külön-külön is beszéljen a kérdésről, ha egyéb-
ként érez kellő felkészültséget és időt is tud szakítani egy ilyen eseményre. Ha a közvetlen vezető nem
tudja/meri ezt a problémát kezelni, akkor célszerű a szervezetfejlesztésben, a szervezeti kommunikációban,
a szociológiában, a szociálpszichológiában jártas szakember segítségét kérnie. Az ilyen szakemberek egyéni-
és (kis)csoportos módszerekkel (többek között interjúk, fókuszcsoportos beszélgetés, narratívaelemzés, szo-
ciometria, facilitálás, mediáció) képesek felmérni a kirekesztő magatartás okait (pl.: tudatlanság, felelem a
látványtól, bizonytalanság a viselkedéssel kapcsolatban, negatív attitűd) és képesek megfelelő megoldást ta-
lálni annak orvoslására. 

2.3.3. Szervezeti kultúra
A kultúra definíció szerint az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek összessége. A kultúra az em-
berek együttélésének és az együtt végzett közös munkának az eredménye. 
A kultúra magában foglalja az alábbiakat:
• Anyagi természetű dolgok
• Közvetlen fogyasztásra szánt javak
• Munkaeszközök
• Nyelv
• Írásbeliség
• Tudományos eredmények, elméletek
• Közös szokások
• Adott társadalmi intézmények
• Vélekedés az egyenlő bánásmódról, az esélyegyenlőségről, az emberiességről

A szervezeti kultúra elnevezésével szinonim fogalmak:
• Szervezeti klíma
• Szervezeti stílus [jelen műben a stílust külön tárgyaljuk]
• Szervezeti ethosz
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• Hitek, felvetések, sémák
• Szervezeti szemüveg
• Szervezeti térkép

Handy a vállalati kultúrán a szervezetbe beágyazott hiteket és meggyőződéseket érti, és olyan kérdésekre keresi
a választ, mint:
• Bizottságok, vagy egyének irányítanak;
• Hogyan gyakoroljuk a hatalmat;
• Hogyan irányítsuk az embereket;
• Hogyan jutalmazzunk;
• Mennyi tervezés szükséges, milyen előretartással;
• Mennyit számít a munkaidő betartása, az öltözködés [arculati kézikönyv ajánlást tesz rá], a különcködés;
• Milyen arányban várható a beosztottaktól engedelmesség és kezdeményezés;
• Milyen mértékű formalizálás kívánatos;
• Milyen módon szervezzük meg a munkát.

Handy a vállalati kultúra négy típusát különbözteti meg:
• Erő
• Szerep
• Feladat
• Személy

A szervezeti kultúrát Kono szerint (kiegészítve az esélyegyenlőség kérdésére vonatkozó megjegyzésekkel)
• A szervezeten belül elfogadott közös értékek;
• A szervezeti döntéshozatalban használatos gondolkodásmód, megközelítés, eljárások és minták; valamint
• A szervezetnél általánosan érvényesülő viselkedési minták együttese alkotja.

E három komponenst tovább bonthatjuk további hét elemre:
[1.] Értékek, melyeket a szervezet tagjai elfogadnak, követnek

• A vezető szerepéről vallott felfogás
• Hagyományok szerepe [a szervezet életútját lásd külön]
• Innovációhoz való viszony
• Vélekedés a folyamatokról, szabályokról
• Vélekedés az esélyegyenlőségről, az egyenlő bánásmódról, a megváltozott munkaképességű emberek

alkalmazásáról
[2.] Információgyűjtéssel és feldolgozással kapcsolatos felfogás

• Információáramlás iránya [horizontális, vertikális, felülről lefelé, lentről felfelé]
• Információgyűjtés orientációja [külső/belső, technikai/humán]
• Vezetők szerepe az információgyűjtésben és az információk hozzáférhetőségében [belső információs

rendszer kiépítése, folyamatos frissítése, hozzáférési jogok, adatkezelés…]
• Az információk mindenki számára elérhetővé tétele, illetve áramlása a megfelelő formában 

[3.] Elgondolások, célok, ötletek, utasítások létrehozása, közreadásának módja
• Ellenvetés, bírálat lehetősége
• Gyakorisága, rendszeressége
• Kötelező érvénye
• Vállalati belső hírlevél gondozása
• Vállalati terv szerepe

[4.] Ötletek, elgondolások értékelésének formái, a kockázatvállalás foka, módja
• Kudarctól való félelem
• Balsikerrel kapcsolatos felelősség
• A balsiker következményei

[5.] Vezetők és beosztottak közötti kooperáció alakulása
• Belső hierarchia ereje
• Egyéni és csoportmunka aránya
• Hatáskör és felelősség megosztása
• Mennyire követik a beosztottak vezetőiket
• Szeparálódás mértéke
• Szociális távolság főnök és beosztott között
• Szociális távolság épek és fogyatékosok között
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[6.] Vállalathoz való lojalitás mértéke
• Alkalmazás/megbízás időintervalluma
• Alkalmazott döntése kedvező külső lehetősége, ajánlat esetén
• Alkalmazott véleménye a vállalatról

[7.] Motiváció alakulása
• A feladat értéke az alkalmazott számára
• Felelősségérzet mértéke az egyes szinteken
• Szabályok követésének a mértéke
• Szervezeti és egyéni morál

Kono a vállalati kultúra öt fő típusát különbözteti meg:

2.3.4. Szervezeti filozófia
A szervezeti filozófia alatt azt a kiértékelt és egyértelműen megfogalmazott gondolatiságot értjük, amely – mint
vezérlő elvek rendszere – a szervezet valamennyi tevékenységét, aktivitását, cselekedetét áthatja. Ez az eszme-
rendszer tételesen kifejtve magában foglalja általában a szervezetnek magáról
• mint gazdálkodó szervezetről;
• mint kollektíváról;
• mint szolgáltatóról/termelőről;
• mint piaci szereplőről, versenytársról;
• mint munkaadóról;
• mint a társadalom hasznos intézményéről;
• mint az esélyegyenlőség elvét a gyakorlatban is alkalmazni kívánó/tudó szervezetről saját dolgozói és mun-

katársai, vezetői, vagyis saját maga számára kialakított perspektivikus elképzeléseit.
SZELES [1998] szerint a gyakorlatban tartalmát tekintve három szervezeti filozófiával találkozhatunk, bár vegy-
tiszta állapotában egyik sem található meg:
[1.] Politikai töltésű filozófia: a szervezethez kapcsolódó érdekcsoportok elvárásainak való megfelelés módját

határozza meg, kifejezve az érdekcsoportok rangsorolását is. Ezek többnyire a külső érintettekhez szólnak,
és nem, vagy csak alig a szervezet alkalmazottaihoz. Az ilyen típusú filozófiában nem kap helyet a megvál-
tozott munkaképességű személyek alkalmazásának fontossága, kivéve, ha ezzel a külső érintettek (pl.: sajtó)
szemében nem tudja a szervezet magát ezáltal kedvezőbb színben feltüntetni. 

[2.] A szervezeti cselekvés vezérelveit meghatározó filozófia: a szervezeti akaratot, a működési, viselkedési filo-
zófiát, a szervezeti értékeket és az ezekhez kapcsolódó elvárt viselkedési normákat fogalmazzák meg, feje-
zik ki. Ebben a filozófiában helyet kaphat a fogyatékos személyekkel kapcsolatos elgondolás, különösen
akkor, ha a filozófia marketinges és piaci aspektusa mellett megjelennek a szervezetben dolgozó személyek-
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ről szóló gondolatok, az ő értéküket, munkateljesítményüket is kihangsúlyozó mondatok.
[3.] A szervezet társadalmi szerepét, felelősségét kiemelő filozófia: azt hangsúlyozza, hogy a szervezet valami-

lyen fontos értéket nyújt a társadalomnak, megváltoztatja az élet minőségét, az emberi kapcsolatokat, segít-
séget ad a társadalmi problémák kezeléséhez. A bemutatott három filozófia közül ez fókuszál leginkább a
szervezet tudatos kormányzására (CG) és társadalmi felelősségvállalására (CSR). Ha az ilyen tartalmú filo-
zófiát a gyakorlatban is eredményesen valósítják meg, akkor a szervezet a fogyatékos személyeket egyfelől
támogathatja (alapítványok, egyesületek), másfelől, mint munkaadó alkalmazhatja. A megváltozott munka-
képességű munkavállalók alkalmazása a szervezet számára magától értetődő lehet, a korábban elmondottak
alapján őket egyenrangú félnek kezelik. 

Megjegyzések:
• A szervezeti gyakorlatban a filozófia, a misszió és a vízió külön-külön nem mindig található meg. Egyes szer-

vezetek a filozófiában „dolgozzák bele” a missziót és a víziót, míg mások a misszióra és a vízióra helyezik a
hangsúlyt, és esetleg nem fogalmaznak meg külön filozófiát. 

• A filozófia [és/vagy a misszió és/vagy a vízió] megtalálható a szervezetről szóló PR-kiadványok többségében,
de elolvasható a szervezet web-lapján, illetve a szervezet központjában jól látható helyre gyakran ki is füg-
gesztik. 

2.3.5. Szervezeti misszió
A misszió jelent[het]i az út kezdetét, a vízió az út végét.

A misszió küldetést jelent, azt a célrendszert, amelyet a szervezet a jövőben el akar érni, melyhez rendszerint
a szervezet társadalmi felelősségével kapcsolatos érzelmi töltés is kapcsolódik. A misszió adja meg a választ arra
a két kérdésre, hogy:
• Miért vagyunk?
• Mi a küldetésünk?

Ezekre a kérdésekre részben a szervezet filozófiája is megadja a választ, de a misszió konkrét ajánlásokat tesz
a végrehajtást illetően. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a szervezeti filozófiát beilleszti a szervezet stratégiai elkép-
zeléseibe, illetve tartalommal, munkafolyamatokkal teszi a napi gyakorlat részévé. 

A sikeres – esélyegyenlőségre is fókuszáló – misszió négy alapelve a következő:
[1.] Olyan vezérelv választása, amely a stratégia és az értékrendszer középpontjában áll, adaptálható a magatar-

tási normákba, erős értékmérő vonzata van, s egyaránt követhető a szervezet bármely munkatársa, bármely
alrendszere számára.

[2.] Ha az egyén nem tud azonosulni a szervezet missziójával, mert például más értékrendje van, akkor akár tu-
datosan, akár tudat alatt magatartásával rombolni igyekszik az egységes elképzelést.

[3.] A vezető személye [nem elsősorban hatalmi kérdésekben] domináns legyen, vagyis tettei, szavai hitelesek le-
gyenek, ő is komolyan gondolja, és maximálisan elkötelezze magát amellett, amit mond.

[4.] A változások időigényesek. Az arculat formailag szűk hónap alatt megváltoztatható, de tartalmát tekintve egy
hosszú folyamat részét képezi.

Az esélyegyenlőségi misszió-modell alapelemei:
[1.] Cél – miért tartja fontosnak a szervezet, hogy az esélyegyenlőséggel kiemelten foglalkozzon.
[2.] Stratégia – hogyan leszünk képesek esélyegyenlőségi céljainkat elérni. 
[3.] Magatartási normák – hogyan jelenik meg a gyakorlatban az esélyegyenlőség, mint cél és mint stratégia.
[4.] Vállalati értékek – a vállalat esélyegyenlőségi kultúráját megalapozó meggyőződések és etikai alapelvek (ide

sorolható a CSR és a CG is).

Az esélyegyenlőségi misszió gyakorlatáról a Magyar Telekom így vélekedik: „Vállalatunk fontos társadalmi sze-
repvállalása, az egyenlő esélyek biztosítása nem csak a vállalat szívügye –a csökkent munkaképességű kollégáink elfogadása
evidenciaként jelentkezik a többi munkatársnál is.”

2.3.6. Szervezeti vízió
A vízió a szervezet által felvázolt, kívánt jövőbeni állapotot fogalmazza meg. Valódi jövőképet jelent, amely a 
• hogyan képzeljük el magunkat; 
• milyennek képzeljük el magunkat;
kérdésekre ad választ.

A vízió által kifejezett stratégiai szándék alapján beszélhetünk:
• Alapvető képességekre összpontosító víziókról.
• A szervezet tevékenységét és pozícióját definiáló víziókról, ahol a vízió választ ad olyan kérdésekre, mint: 

Milyen alapvető tevékenységekkel foglalkozzon a jövőt illetően?
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• Kik számára nyújtson szolgáltatásokat, kínáljon termékeket?
• Milyen pozíciót, illetve funkciót töltsön be a környezetében?
• A szolgáltatások, vagy célcsoportok váltása/bővítése mekkora anyagi és egyéb áldozatok árán valósítható meg?
• Az áldozatok összhangban vannak az eredményekkel, a szervezet küldetésével, filozófiájával?
• Jelszavas víziók, melyek a versenyre, a versenytársak legyőzésére koncentrálnak. A vízió egymondatos ösz-

szefoglalója megjelenhet a szervezet szlogenjében is.
• Képzelőerőre, technikai „látomásokra” épülő víziók. Elsősorban azokban az iparágakban, amelyek gyorsan

fejlődnek; merjünk nagyot gondolni!

Az esélyegyenlőségre, mint kiemelt területre fókuszáló vállalati jövőkép kialakítási folyamatának vázlata:
1. Egy jövőkép kialakításának kezdeményezése, amelyben hangsúlyosan jelenik meg az esélyegyenlőség gon-

dolata.
2. A vezetés elhatározása [a vezetőség a cselekvés elindítója] arról, hogy kiemelt feladatként kezeli az esély-

egyenlőségi célok megvalósításának folyamatát.
3. Csoportok alakítása [Munkacsoportok különböző területek képviselőivel. A munka során a résztvevők vál-

tozhatnak, különböző területek kapcsolódhatnak be.], amelyek külön feladatként kezelik az esélyegyenlőségi
célok gyakorlati megvalósítását. 

4. Indító változat kidolgozása. [Előfeltétel: a kialakult jövőkép feltárása pl. interjúval. A lehetséges súlypontok ki-
dolgozása. A megbeszélés alapja az indító változat.]

5. 1. Változat. [Az indító változat átdolgozása. Vélemények kérése a különböző vállalati területekről, részlegekről]
6. 2. Változat. [További átdolgozás a vélemények alapján.]
7. N. változat. [az utolsó szóbeli állásfoglalások megtétele.]
8. A végső változat. [Döntés a jövőképről. A jövőkép kommunikálása, terjesztése.]

2.3.7. Szervezeti azonosság
Minden szervezet egyedi, és identitásának a szervezet saját gyökereiből, egyéniségéből, erős és gyenge pontjai-
ból [SWOT] kell erednie. A szervezet identitásának nagyon világosnak kell lennie, hiszen ezzel a mércével fog-
ják mérni szolgáltatásait, viselkedését, tetteit, magatartását. Ismételten igazolódni látszik az a megállapítás, hogy
az arculat tartalom és forma kölcsönhatása; hiába vannak jól sikerült és következetesen használt vizuális elemek
[logo, színvilág, tipográfia], vagy világosan megfogalmazott a kommunikációs stratégia, ha a szervezet maga-
tartása egészében nem felel meg külső megjelenésének. A szervezet belső önazonossága hozza magával azt a
meggyőző erőt, amely a külvilág felé közvetíti a szervezet azonosságát. 
Az azonosulás egy szervezet életében két tényezőt jelent:
• teljesítményre való készség;
• munkával való megelégedettség.

A teljesítményre való készség az ember belső érettségétől és korábbi, társadalmi, gazdasági környezetétől függ.
A teljesítményi indítékok viszont olyan időszerű motivációk, amelyek a teljesítményi készség és a társadalmi és
kulturális környezeti hatások kombinált függvényei. A teljesítmény indítékai a feladat vonzereje, a várható siker,
vagy kudarc összetevőiből származnak. Ez a megállapítás egyaránt igaz a munkatársakra és a hallgatókra. 

A munkával való megelégedettség a befektetett munka és az abból származó haszon közötti egyensúlyi hely-
zetet jelenti. A könnyen megszerezhető, kontra nehezen megszerezhető diploma, tudományos fokozat, karrier és
a mögötte álló munka devalvált értéket, vagy ellenkezőleg komoly rangot jelent. 

Intézményi szinten a szervezeti azonosulás kialakulásának eredményeként beszélhetünk a szervezeti érzésről,
melynek ápolása és erősítése a belső PR egyik legfontosabb területe. A szervezeti érzés egyik megfogható jel-
lemzője, hogy amikor a szervezet bajban van, akkor a tagjai kitartanak mellette, segítik talpra állítani, mert a szer-
vezetet a magukénak érzik; vagy amint lehet, továbbállnak. Képes-e a szervezet tudatosítani a személyben, hogy
ő fontos, munkájára és őrá van szükség, része a „gépezetnek”, nélküle már „valahogy nem az igazi”.

Megjegyzés: Ugyan a tartalmi arculat egységes keretbe történő foglalása miatt a szervezeti azonosság [iden-
titás] kérdését itt tárgyaljuk, de ahogy a fenti példában is látható, az identitás kialakításának feladata gyakran
nem a PR-es, hanem a HR-es igazgatóságok/osztályok feladata, különösen, ami a kollegákkal szemben támasz-
tott és elvárható magatartást illeti. A PR-es ezt „csak” kommunikálja különböző kommunikációs platformokon
a szervezet érintetteinek. 

2.3.8. A szervezet története
A szervezet történetéről szóló krónikát rendszerint a PR-es, vagy a gazdaságkommunikációs osztály munkatár-
sai vezetik. 
A krónikában megtalálhatjuk:
• Alapítás körülményei;
• Alapító okirat[ok];
• Alapítók [fényképek, önéletrajzok];
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• Termékek fényképei, leírásai;
• Kiemelt események összefoglalói, fényképei [pl.: új épület/üzemcsarnok avatása, szervezeti bulik, kirándulá-

sok, sportrendezvények];
• Kiemelt munkát végzők fényképei;
• Vállalati versenyek összefoglalói;
• A vállalat hivatalos kommunikátorainak közleményei, nyilatkozatai;
• Jelenlegi vezetők önéletrajza, fényképei;
• Szervezet hagyományai.

A szervezet történetének krónikája kapcsolatban áll többek között:
– Az általános iratokkal [alapító okirat, tevékenységi lista, terméklista…];
– A titkosított/bizalmas iratokkal [az iratok egy részét bizonyos időre titkosították, pl.: egy technológiai eljárás le-

írása, majd idővel feloldják a titkosítást, és a szervezet különböző kommunikációs platformokon ismerteti azt];
– A médiatárral és/vagy;
– A sajtódokumentációs központtal [itt gyűjtjük a sajtóban a szervezetről megjelent híradásokat];
– A műszaki/technikai leírások gyűjteményével;
– A HR eseményeket dokumentáló belső riportokkal;
– A minőségügyi [ISO, TQM] dokumentumokkal;
– A hirdetési/reklám archívummal.

Amennyiben a szervezet kiépítette, és eredményesen használja a belső informatikai hálózatot [intranet], akkor
a szervezet történetének krónikája a fent említett adatokkal [szövegek, képek, videók, rádiófelvételek, stb.] struk-
turáltan, címszavakra, időpontokra, személyekre kereshetően rendelkezésre áll. Ez nem csak a gyors visszakere-
sést teszi lehetővé, hanem azt is, hogy a digitalizált információ gyorsan reprodukálható legyen egy másik – akár
elektronikus, akár nyomtatott – médiumban. 

A szervezet elmesélt története – mint narratívum – fontos információkkal szolgál a megváltozott munkaké-
pességű munkavállalók alkalmazásáról, illetve a felvételüket megelőző feladatokról is. Székely Noémi a Magyar
Telekom Lakossági Üzletágának Ügyfélszolgálati Igazgatóságának vezetője így beszél a kezdetekről: „Évekkel ez-
előtt, a Budafoki úti irodaház korszerűsítésekor merült fel az ötlet, hogy a vállalat épületeit akadálymentessé tegyük, így al-
kalmassá téve a megváltozott munkaképességűek számára is. Elképzelésemet maximálisan támogatta a vállalat vezetősége.”

2.3.9. A szervezet stílusa
A stílus a kifejező eszközök közti válogatás eredményeképpen létrejött kifejezési mód, a kifejezési eljárások, esz-
közök összessége írásban, beszédben és minden más megnyilvánulásban.
A szervezeteknél az arculattal kapcsolatban belső és külső stílust kell megkülönböztetnünk. 
A belső stílus összetevői:
• vezetési stílus;
• tekintélyi;
• demokratikus;
• lazán összefogott;
• kommunikáció stílusa;
• munkastílus.

Szükség lehet a megváltozott munkaképességű személyeket alkalmazó szervezeteknél arra, hogy íratlan, vagy
írott formában a dolgozók tudják, hogy milyen szavakat/fogalmakat illik/szabad/lehet, s melyeket nem
illik/tilos használni a fogyatékos személyekkel kapcsolatban és/vagy jelenlétükben. Amennyiben kellő (szociá-
lis) intelligenciával rendelkezik a munkacsoport, akkor ez magától értetődő is lehet és nincs szükség szabályo-
zásra: „Alapvetően az itt dolgozó nem fogyatékos kollegák kellő intelligenciával rendelkeztek/rendelkeznek ahhoz, hogy tud-
ják, milyen szavakat illik/nem illik használni fogyatékos kollegáikkal kapcsolatban, azok jelenlétében.” (Magyar Telekom) 

A külső stílus összetevői megegyeznek a külső PR és/vagy gazdaságkommunikációs tevékenység főbb kifeje-
zési formáival:
• A gazdaságkommunikáció, a marketingkommunikáció és a PR stílusa;
• Az üzleti élet stílusa [levelezés, tárgyalások, előadások];
• A munkaerő-felvétel, munkaerő-keresés, munkaerő-utánpótlás;
• A közvetlen működési környezet felé irányuló kommunikáció stílusa;
• A szervezet közvetlen interperszonális kommunikációinak stílusa [portás, karbantartó személyzet, telefon-

központos, üzletkötő] és;
• Kifejezési módként ide tartozik a szervezet alaptevékenysége [pl.: oktatás, kutatás, szaktanácsadás], innová-

ciója is.
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A gazdaságkommunikáció terén a stílushordozók két csoportra bonthatók:
• Közvetlen stílushordozók és;
• Közvetett stílushordozók.

Közvetlen stílushordozók:
• Szlogen;
• A mondanivaló adott eszközönkénti konkrét formába öntött kifejezései [sajtónyilatkozat, hirdetés] a szerve-

zet célcsoportjai felé;
• A hivatalos kommunikátorok egyéni, szubjektív stílusa;
• A szervezet dolgozóinak szubjektív stílusa, magatartása.

Közvetett stílushordozók:
• Képek, fényképek;
• Színek, tónusok, szervezeti színvilág;
• Ábrák, logo, címer, piktorgrammok;
• Felhasznált betűtípusok;
• Tipográfia;
• Különböző grafikai motívumok [keretgrafika, díszítő grafika];
• Zene [szignál, induló];
• Kabalafigura.

2.3.10. Stratégia, stratégiai vezetés, esélyegyenlőségi stratégia
CSATH [1996] a stratégiai vezetés korszerű modelljét az alábbiak szerint értelmezi:
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A stratégiai vezetés korszerű modellje (CSATH 1996)

Társadalmi felelősség Vezetői értékrend
Szervezeti kultúra

JÖVőKÉP MISSZIÓ CÉLOK

Folyamatos értékelés és visszacsatolás

A megvalósítási feltételek megtervezése
(ütemezés, akcióláncok képzése)

VÁLTOZTATÁS STRATÉGIÁK
Reengineering, humán stratégiák, TQM, 

szervezettervezés, innováció, 
esélyegyenlőségi stratégia 

Akciók értékelése és választás
(irracionális és szubjektív szempontok

STRATÉGIAI SZÖVETSÉGESEK

KÖRNYEZET
- LEHETŐSÉGEK

- VESZÉLYEK

SIKERTÉNYEZŐK

Lehetséges AKCIÓK
Akciógenerálás

(kreatív módszerek)

BELSŐ HELYZET
- ERŐSSÉGEK

- GYENGESÉGEK

VERSENY- ÉS 
MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

KOMPETENCIÁK
(BENCHMARKING)
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Az ábra alapján látható, hogy az esélyegyenlőségi stratégia megalkotásának egyik előfeltétele, hogy a vezetői (il-
letve egyes esetekben tulajdonosi) értékrend, a szervezeti kultúra, illetve a szervezeti filozófiában (is) megtalál-
ható társadalmi felelősség gondolata milyen hatást tud gyakorolni a szervezet (írott) jövőképére, missziójára, cél-
jaira. Elengedhetetlen, hogy a vezető és/vagy tulajdonos elkötelezett legyen a megváltozott munkaképességű
személyek foglalkoztatása iránt. Itt elsősorban nem szánalomról, sajnálatról van szó (ahogy erről már korábban
írtunk), hanem arról, hogy a vezetőség fontosnak érzi, hogy reagáljon a társadalmi problémákra (megváltozott
munkaképességű személyeket kevesen alkalmazzák), hatékony megoldás(oka)t találjon ezek megoldására úgy,
hogy él és nem visszaél a fogyatékosok alkalmazásának lehetőségével. 

A vezetésnek azt is tudatosítania kell magában, illetve a stratégia és részstratégiák (pl.: kommunikáció-PR,
HR, informatikai) megvalósítása során a munkaszervezet és az egyes munkacsoportok tagjaival, hogy a fogya-
tékos személyek (1) ugyanolyan értékes munkát tudnak végezni, mint a többiek, (2) számos esetben a fogyatékos
alkalmazása elengedhetetlen, pl.: törpék alkalmazása szűk helyek karbantartására, vagy értelmi sérült személy
alkalmazása monoton,a nem fogyatékos személyek által nem kedvelt , de általuk örömmel és szívesen ellátott
munkakörben. „Azt lehet mondani, hogy mi nyertünk abban az évben, tény és való, hogy nyertünk. Ezek a kollégák csak (
vagy éppen!!!) speciális feladatokat tudnak ellátni. Először meg kellett találni a megfelelő feladatot számukra. Az egyik kol-
léganő nagyon jól hajtogatott. Azt láttuk előnynek, hogy a kolléganő nem ment cigizni, nem ment sehová, hanem kitartóan
és ő precízen hajtogatott úgy, mint egy „kisangyal”. Sok más kolléganőhöz képest sokkal jobban dolgozott. Azt mondhatom,
hogy abban a szűk területben, amit ő tud csinálni az egyik legjobb munkaerő.” (Miskolci Patyolat Zrt.)

Az arra fogékony vezető tisztában van azzal is, hogy a fogyatékos személyek alkalmazása (1) kedvezően hat
a munkahelyi viszonyokra, (2) jobb külső PR-t tesz lehetővé a szervezet számára. A vezető(ség) összehangolt és
tervszerű esélyegyenlőség iránti elkötelezettsége meg kell, hogy jelenjen minden tartalmi, illetve formai arculati
területen, így a szervezeti identitásban (értékek, humán értékek, munkaértékek, etikus magatartás, társadalmi
felelősségvállalás), a szervezeti és a szervezetet alkotó egyének magatartásában, a tudatosan alakított és fejlesz-
tett szervezeti kultúrában, a szervezeti filozófiában, az arra épülő összvállalati célokban, misszióban és vízióban. 

Az esélyegyenlőségi stratégia megvalósítása során a szervezetnek számba kell vennie a szervezet makrokör-
nyezetét (PESTELECCI) és mikrokörnyezetét (SWOT-analízis). A makrokörnyezet elemzése rendszerint kitér a
politikai, a gazdasági, a társadalmi, a technikai/technológiai, a földrajzi, a jogi, az oktatási, a kulturális, a kreatív
és az informatikai környezet elemzésére. A SWOT a szervezet gyengeségeit, erősségeit, lehetőségeit és korlátait
veszi számba. Fontos feladat az olyan jellegű kérdések megválaszolása, mint:
• Milyen a kormányzó politikai hatalom hozzáállása a fogyatékosügyhöz? Közömbös, elutasító, pozitív? Ha po-

zitív, akkor ez miben nyilvánul meg? Hangzatos nyilatkozatokban? Konkrét programokban és hozzá rendelt
forrásokban?

• Milyen gazdasági előny származik a fogyatékos személy alkalmazásából? Ez az előny elsősorban az ő mun-
kaképességén és tudásán, vagy a különböző támogatásokon alapul?

• Milyen a társadalom véleménye a fogyatékos személyekről? A társadalom e tekintetben kirekesztő, vagy in-
kább befogadó? A fogyatékos személyeket „nyomorékoknak”, „semmirekellőnek”, vagy inkább a társadalom
(hasznos) tagjainak gondolják? Mi az oka a véleményüknek? Ez hogyan változtatható meg (ha egyáltalán meg-
változtatható)?

• Vannak-e, beszerezhetőek-e olyan eszközök, alkalmazások, amelyek megkönnyítik a megváltozott munkaké-
pességű emberek alkalmazását és sok esetben a velük történő speciális kommunikációt?

• Az adott szervezethez, mint munkaadóhoz el tud-e jutni (tömeg)közlekedési eszközökön, illetve köztereken
keresztül a (leendő) munkavállaló? Ha nem, akkor milyen megoldások jöhetnek szóba?

• Milyen (munka)jogi előírások vonatkoznak általánosságban, illetve a konkrét iparág tekintetében a fogyatékos
személyek alkalmazására?

• A szervezetünk számára fontos munkakörökben folyik-e olyan oktatás, amelyben fogyatékos személyek is
részt vehetnek?

• Hogyan jelenik meg a különböző kultúraközvetítő eszközökön keresztül a fogyatékos személy? Milyen képe-
ket, milyen történeteket mesélnek el velük kapcsolatban, és ezek során milyen szavakat/fogalmakat használ-
nak? Ez a kép számunkra elfogadható, vagy szükségét érezzük – az esélyegyenlőségi kommunikációs straté-
gia részeként – a megváltoztatásának?

• A társadalom és a fogyatékos személy keres kreatív megoldásokat a kapcsolatépítésre és a kommunikációra,
vagy – a nem megértésre hivatkozva – viszonylag kevés a két csoport között az interakció? 

• A fogyatékos személyekkel történő együttműködés és kommunikáció során használt informatikai eszközök és
alkalmazások könnyen beszerezhetőek? Ezek mindig pénzbe kerülnek, vagy kiválthatóak ingyenes/szabad al-
kalmazásokkal? 

• Milyenek a jelenlegi erőforrásaink, infrastruktúránk, korlátaink és lehetőségeink a megváltozott munkaké-
pességű személyek alkalmazását illetően? Ha nem megfelelőek, akkor mennyibe kerül és milyen forrásból
(saját, pályázati) biztosítható a fejlesztés/kiépítés?

• Munkatársaink hogyan vélekednek a fogyatékos személyekről? Ez a vélekedés elfogadható a számunkra? Ha
nem, akkor mit kell tenni a változás/változtatás érdekében?
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• Kik lehetnek a stratégiai szövetségeseink az esélyegyenlőségi stratégia megvalósítása során? Vannak olyan
szakemberek, tanácsadók, alapítványok, tolmácsok, segítők, szociális munkások, akikre feltétlenül számítunk
a siker érdekében?

• Milyen humánstratégia változás szükséges a fogyatékos munkavállalók alkalmazása során? Milyen (üzem)
átszervezés szükséges?

• Hogyan, milyen módon mérhető az esélyegyenlőségi stratégiánk sikere? Melyek a mérési pontok, melyek az
objektív mérést (is) lehetővé tevő mérőszámok?

A fenti kérdések egy része megjelent a Miskolci Patyolat Zrt. vezetőjének nyilatkozatában is: „Egy kerekesszé-
kest tudnánk alkalmazni. Ha ért a számítógéphez, és bizonyos adminisztrációs munkát elvégez, akkor miért ne alkalmaz-
nánk. Ahhoz azt kellene megnéznünk, hogy azok a helyiségek, amit ő használ a WC-től a bejáratig, és az irodájáig, mennyi-
ért tudjuk akadálymentesíteni.” Az esélyegyenlőségi stratégia gyakorlati megvalósítását gyakran az információhi-
ány is nehezíti, de nagy segítséget adhatnak azok a szervezetek, amelyek az adott fogyatékossággal élő szemé-
lyeket képviselik: „Rohangáltunk alapítványról alapítványra, mert nem tudtuk mi a teendő. Írtunk egy pályázatot, hogy
milyen jó lesz kerekesszékest alkalmazni. Nekem fogalmam nem volt hová forduljak, és mit ír a törvény. Felvettük a kapcso-
latot a Miskolci Mozgássérültek Egyesületével. Itt kaptunk tájékoztatást, hogy például magasabbnak kell lennie a számító-
gépasztalnak ebben az esetben.” (Phobex Kft.)

Szűkebben értelmezve az esélyegyenlőségi stratégia egy részstratégia – a HR (rész)stratégiába tartozik. Tá-
gabban értelmezve azonban önálló (rész)stratégia, mivel nem csak a HR-t érinti az esélyegyenlőség, hanem a
többi (rész)stratégiát is. Bármelyik értelmezést is veszi alapul az adott szervezet, az esélyegyenlőségi stratégia ki-
emelten foglalkozik a megváltozott munkaképességű emberekkel, azok foglalkoztatásával, a velük és érdekvé-
delmi szervezeteikkel való együttműködés lehetőségeivel, a fogyatékos alkalmazottak fejlesztésével, előmenete-
lük kérdésével. 

Az alábbiakban az emberi erőforrás menedzsment főbb feladatai kerülnek bemutatásra Chikán (1998) alapján,
kiegészítve az esélyegyenlőségre, valamint a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására vonatkozó ré-
szekkel. 
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Szint
Emberi 

erőforrás ellátás
Bérezés és 
ösztönzés

Értékelés Fejlesztés Karriertervezés

Stratégia 
(hosszú táv)

A vállalkozás
m ű k ö d é s é h e z
hosszú távon
szükséges em-
beri erőforrások
j e l l e m z ő i n e k
meghatározása.
A jövő igényeit
tükröző szerve-
zetfejlesztés.

A juttatások ala-
kulásának hosz-
szú távú trendjei.
A küldetésből
következő ösz-
tönzési elvek.

A vállalat hosszú
távú érdekeinek
rögzítése. Az ér-
tékelés várható
jövőbeni dimen-
ziói, szempont-
jai.

Az emberi erő-
forrásokkal kap-
csolatos jövőbeni
követelmények
feltárása. A vál-
lalkozáshoz al-
k a l m a z k o d n i
tudó tevékeny-
ségi rendszerek
kialakítása.

A szervezeti és
egyéni célok
hosszú távú kap-
csolatának alap-
elvei a vállalko-
zásoknál.

Esélyegyenlőségi
stratégia

Ezen a szinten a fentebb felsorolt stratégiai elképzeléseket célszerű alkalmazni azzal a meg-
kötéssel, hogy a stratégia megalkotójának hangsúlyosabban kell fókuszálnia az esélyegyen-
lőségre, illetve a megváltozott munkaképességű emberek alkalmazásának stratégiájára.

Taktikai 
(középtáv)

A hosszú távon
érvényes kivá-
lasztási szem-
pontok meghatá-
rozása. A felvéte-
lek marketingje.

A pénzjövede-
lemnek több évre
szóló egyénen-
kénti tervezése.
A béren kívüli
juttatások terve-
zése.

Az értékelő-
rendszerek kiala-
kítása. Az egyes
munkavállalók
személyes lehe-
tőségeinek feltá-
rása.

A szervezetfej-
lesztés prog-
ramja. A vezetési
rendszer fejlesz-
tésének prog-
ramja. Az egyéni
fejlesztés prog-
ramja.

Az elmeneteli le-
hetőségek azo-
nosítása. Karrier-
tervezési taná-
csadás. A szerve-
zet és az egyén
kapcsolatainak
harmonizálása.
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Szint
Emberi 

erőforrás ellátás
Bérezés és 
ösztönzés

Értékelés Fejlesztés Karriertervezés

Esélyegyenlőségi
taktikai terv

A megváltozott
m u n k a k é p e s -
ségű emberek
felvételi folya-
matának elindí-
tása. Az egyes
m e g h i r d e t e t t
munkaköröknél
az esélyegyenlő-
ség, a megválto-
zott munkaké-
pesség, valamint
a speciális fel-
adatok  és mun-
kakörök kihang-
súlyozása.

A pénzjövede-
lemnek a meg-
változott munka-
képességű sze-
mélyek számára
szóló tervezése.
A béren kívüli
j u t t a t á s o k o n
kívül egyéb jut-
tatások, juttatási
csomagok kidol-
gozása az adott
fogyatékos mun-
kavállaló igénye-
inek figyelembe
vételével.

Speciális – a
m e g v á l t o z o t t
m u n k a k é p e s -
ségű egyén – ér-
tékelő rendszeré-
nek kialakítása
(szükség szerint
külső szakértő
bevonásával). A
fogyatékos mun-
kavállaló szemé-
lyes lehetőségei-
nek és korlátai-
nak feltérképe-
zése, ennek alap-
ján kialakítva az
értékelést.

A fogyatékos és
nem fogyatékos
munkavállalók
közös szervezet-
fejlesztési prog-
ramja, különös
tekintettel a
m e g v á l t o z o t t
m u n k a k é p e s -
ségű kollegák
személyére sza-
bott fejlesztési
p r o g r a m j á r a
(szükség esetén
külsős szakértő
bevonásával).

„A megváltozott
m u n k a k é p e s -
ségű kollega
egyenrangú tagja
a munkaszerve-
zetnek” gondola-
tisága. A fogya-
tékos munkavál-
laló egyéni karri-
erútjának össze-
hangolása a szer-
vezet hosszú
távú céljaival.
Karriertanácsa-
dás szükség ese-
tén külsős szak-
értő bevonásá-
val.

Operatív 
(rövid táv)

Munkaerőellá-
tási terv végre-
hajtása. Ellen-
ő r z ő - i r á n y í t ó
rendszerek mű-
ködtetése

A bér és jövede-
lemtervek végre-
hajtása. A béren
kívüli juttatások
r e n d s z e r é n e k
működtetése.

Az értékelési
rendszer működ-
tetése. Kapcso-
lattartás a bére-
zéssel, a fejlesz-
téssel.

Oktatás, képzés,
operatív szerve-
zési feladatok.

Az egyén és a
munkafe ladat
egymáshoz ren-
delése. A karrier
következő állo-
másának megha-
tározása.

Esélyegyenlőségi
operatív terv

A munkaerőellá-
tási terv végre-
hajtása: a meg-
változott munka-
képességű mun-
kavállalók felvé-
tele a szerve-
zetbe.

A megváltozott
m u n k a k é p e s -
ségű munkavál-
lalók számára a
bér és jövede-
lemtervek végre-
hajtása. A béren
kívüli – a fogya-
tékos személy
igényeire fóku-
száló – juttatások
r e n d s z e r é n e k
m ű k ö d t e t é s e ,
szükség szerinti
korrekciója.

A fogyatékos
munkavállaló ér-
tékelési rendsze-
rének működte-
tése, az ép mun-
kavállalókéhoz
képesti gyako-
ribb ellenőrzése,
ellenőriztetése
külsős tanácsa-
dóval, szükség
szerinti változta-
tása.

Olyan oktatások,
képzések megva-
lósítása, amelyek
figyelembe ve-
szik a megválto-
zott munkaké-
pességű alkal-
mazottak speciá-
lis igényeit, lehe-
tőségeit (pl.: aka-
dálymentesített
képzési helyszín)

A megváltozott
m u n k a k é p e s -
ségű egyén és a
munkafeladatok
egymáshoz ren-
delése, szükség
esetén akár szak-
értő segítségével
történő módosí-
tása. A fogyaté-
kos dolgozóval,
esetleg szakértő
bevonásával az
egyéni karrierút
megtervezése, a
következő karri-
erállomás meg-
határozása. 
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3. A HUMÁN ERőFORRÁS MENEDZSMENT SZEREPE, 
CÉLJA, JELENTőSÉGE, TERÜLETEI

Fejezet célja:
A fejezet célja, hogy bemutassa a humán erőforrás menedzsment céljait, jelentőségét a szervezetben, valamint te-
vékenységterületeit, tartalmát, módszereit. Kiemelten kezeli az esélyegyenlőségi emberi erőforrás menedzsment
tevékenységeit, annak területeit, speciális feladatait, valamint a munkaerő ellátás folyamatát.  Megismerteti a
hallgatókkal a munkakör kialakítás követelményeit, az ösztönzési lehetőségeket, valamint a teljesítményértéke-
lés folyamatát. Emellett bemutatja az emberi erőforrás fejlesztési lehetőségeit, a munkavédelmi feladatokat, va-
lamint a munkaügyi kapcsolatok sajátos rendszerét.

Fogalmak:
Humán erőforrás menedzsment, esélyegyenlőségi emberi erőforrás menedzsment, munkaerő tervezés, munka-
erő ellátás, toborzás, kiválasztás, alkalmasság, beillesztés. Munkakör kialakítás, munkakörelemzés, munkakör
értékelés, ösztönzés, teljesítményértékelés, humán erőforrások fejlesztése, integrált oktatás, szegregált oktatás,
munkavédelem, munkaügyi kapcsolatok, munkavállaló érdekképviselete, fogyatékos személyek érdekképvise-
lete, alternatív munkaerőpiaci szolgáltató szervezetek. 

Összefoglalás:
A fejezet megismerteti a hallgatókkal az emberi erőforrás menedzsment jelentőségét a szervezetben, annak főbb
céljait, tevékenységét, és különböző területeit, azok tartalmát, különös tekintettel az esélyegyenlőségi emberi erő-
forrás menedzsment tevékenységterületeire.
Ismerteti az esélyegyenlőségi emberi erőforrás menedzsment három területét. Bemutatja milyen emberi erőfor-
rás fejlesztési lehetőségeket lehet alkalmazni a szervezetekben; milyen munkavédelmi feladatokat kell ellátni a
munkáltatóknak, illetve milyen kötelezettségei vannak a munkavállalóknak; valamint ismerteti a munkaügyi
kapcsolatok sajátos rendszerét, az alternatív munkaerőpiaci szolgáltató szervezetek tevékenységét, valamint az
érdekvédelmi szervezeteket.

I. A humán erőforrás menedzsment
A humán erőforrás menedzsment alapvetően az emberekkel, mint erőforrásokkal foglalkozik. A társadalmi, gaz-
dasági átalakulással egyidejűleg egyre fontosabbá válik az emberi tényező menedzselése a munka világában. Az
ember, mint erőforrás nélkülözhetetlen minden vállalat eredményes gazdálkodása szempontjából. A hazánkban
végbemenő átalakulás, a változó gazdasági és társadalmi környezet megköveteli az erőforrásokkal való racioná-
lis gazdálkodást. A változások legerőteljesebben az emberi erőforrások területén figyelhetők meg, a hatékony
munkaerő-gazdálkodás súlya jelentős mértékben megnőtt [Berde – Dajnoki, 2007]. 
A humán erőforrás gazdálkodás területén két jól elkülöníthető feladat van jelen. Az egyik, a szervezeti célok tel-
jesítéséhez kell biztosítani a megfelelő emberi tőkét, meg kell teremteni az emberi erőforrás működtetésének és
hatékony felhasználásának feltételrendszerét. A másik a szervezetet működtető egyének igényeinek, elvárása-
inak kielégítése, az alkalmazottak motiváltságának és elégedettségének kialakítása. Azaz olyan munkahelyi lég-
kör teremtése, mely minden alkalmazott számára biztosítja, hogy képességeit, tudását a leghatékonyabban hasz-
nálja fel a szervezet érdekében. A hatékonyság és egyenlőség igénye mind a szervezet, mind az egyén elvárásai
között talán a legfontosabb kérdése a humán erőforrás gazdálkodásnak. Az emberi tényező szerepe az utóbbi
évtizedekben felértékelődött mind a gazdasági, mind a társadalmi folyamatokban. Ma már egyre inkább magát
az embert tartják a legfontosabb erőforrásnak, mely meghatározza a szervezetek sikerességét a gazdasági fo-
lyamatok eredményességét. A fogyasztói, szolgáltatói társadalom kialakulása, a folyamatosan változó diverzi-
fikált környezet, a felgyorsult folyamatok, és még számos más tényezők együttes hatása eredményezte, hogy az
emberi erőforrások szerepe jelentősen megnövekedett a természeti és más gazdasági erőforrásokkal szemben
[Szabó – Berde, 2007].

Esélyegyenlőségi emberi erőforrás menedzsment
tevékenysége, területei 
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A siker kulcsa „az emberi tényező”. A munkaerő speciális sajátosságai, jellegzetességei miatt nem hasonlítható
egyetlen más olyan termelési erőforráshoz sem, mint a pénz, termelési eszköz, energia vagy információ. Az em-
beri erőforrás önmagában azért is meghatározó szerepet játszik, mert a többi erőforrás hatékony felhasználása,
működtetése emberi tényező nélkül lehetetlen. Hiába áll rendelkezésre minden erőforrás, az ember közreműkö-
dése nélkül inaktív, életképtelen, azaz a folyamatok, a szervezetek működtetése emberi közreműködés nélkül le-
hetetlen [Bakacsi, 1996].

A humán erőforrás menedzsment definícióját keresve sokféle, lényegében hasonló megközelítéssel találkoz-
hatunk a szakirodalomban. Dobák [1999] szerint az emberi erőforrás menedzsment a szervezeti célok kialakítá-
sának és megvalósításának elősegítésére, valamint a szervezet megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerővel
való folyamatos ellátására irányul. A végső cél a szervezeti hatékonyság biztosítása, ami a társaságok hosszú
távon való fennmaradását és fejlődését, növekedését eredményezi. Piros [2002] szerint humán erőforrás mened-
zsment fogalma alatt mindazon tevékenységeket értjük, amelyek egy adott szervezeten belül a munkaerő kivá-
lasztásától, a munkaerő fejlesztésén keresztül a teljesítmény méréséig és a karrier menedzsmentig foglalkozik az
emberi erőforrás működésével és annak ésszerű, hatékony felhasználásával annak érdekében, hogy az egyéni- és
szervezeti célok megvalósuljanak.

Tóthné [2000] és Gyökér [1999] hasonlóan írja le a humán erőforrás menedzsment fogalmát: a személyügyi
menedzsment a vezetés része, amely az emberekkel, mint a szervezet alapvető erőforrásaival foglalkozik, és célja,
hogy biztosítsa az alkalmazottak munkaerejének leghatékonyabb felhasználását a szervezeti és az egyéni célok
megvalósítása érdekében. 

A szakirodalmak alapján a humán erőforrás gazdálkodás lényege a következő alapelvekben foglalható össze
[Berde – Dajnoki, 2007]:
• Az emberi erőforrás minden szervezet legfontosabb értéke, hatékony menedzselésük a szervezet sikerének

legfőbb záloga.
• Üzleti sikert akkor érhetünk el az emberi erőforrások segítségével, ha a vállalatok személyügyi politikája és

irányelvei szorosan kapcsolódnak a szervezet küldetéséhez és stratégiai célkitűzéseihez.
• A szervezeti kultúra, a vállalati értékek, a hangulat, a menedzsment viselkedéskultúrája nagyban befolyásol-

ják az alkalmazottakat a jobb teljesítmény elérésében. Ezért a menedzsment felelőssége, hogy a vállalati ér-
tékrendet megerősítse, vagy megváltoztassa, illetve, hogy a dolgozókkal elfogadtassa, és az egész szervezet
ezek szellemében működjék.

Összefoglalva elmondható, hogy a humán erőforrás gazdálkodás definíciójára számos megfogalmazást talál-
hatunk a szakirodalomban. Ezekben közös, hogy mindegyik az embert tartja a legfontosabb erőforrásnak. Arra
az elképzelésre épülnek, hogy a szervezeti célok megvalósítását az egyéni célok figyelembevételével kell elérni.
A hangsúly a jövőben nem az emberi erőforrás menedzsment tevékenységek és funkciók kivitelezésén, hanem az
üzleti partnerek által kezdeményezett feladatok valós támogatásán, a minél sikeresebb hozzájáruláson lesz. Ez a
felfogás teljesen új szerep átvállalására készteti a humán erőforrás menedzsment képviselőit. A korábbi admi-
nisztratív érdekegyeztető funkció mellett új szerepek is megjelenhetnek, mint például a stratégiaképző és válto-
zásmenedzselő szerepek. 

A fentiek alapján elmondható, hogy a humán erőforrás gazdálkodás legáltalánosabb célja: hozzásegíteni a
szervezetet és a szervezet tagjait céljainak eléréséhez, tartós versenyelőnyök kiépítésének, megtartásának és fo-
lyamatos megújításának segítségével. Míg korábban a munkatársak elsősorban költségtényezőt jelentettek, az új
szemléletmódnak köszönhetően immáron a legfontosabb erőforrássá váltak, akiket a humán erőforrás mened-
zsmentnek segítenie kell céljaik elérésében, magasabb rendű szükségleteik kielégítésében a szervezeti lét keretei
között.

A funkciókra és tevékenységi területekre vonatkozóan igen nagy eltérések figyelhetőek meg a külföldi és ma-
gyar szakirodalmakban. Carell és mtsai [1989] szerint az emberi erőforrás menedzsment a személyes és a szer-
vezeti célok egyidejű maximalizálására tervezett programok, funkciók, tevékenységek összessége. McKenna és
Beech [1998] szerint a személyzeti funkcióhoz számos tevékenység párosul, de előfordul, hogy egy adott szer-
vezeten belül a szervezet méretétől és tevékenységétől függően az emberi erőforrás menedzsment nem mind-
egyik tevékenységi területe jelenik meg. 

II. A humán erőforrás gazdálkodás
A humán erőforrás gazdálkodás igen összetett, több feladatot is magában foglaló tevékenység. A szervezet mű-
ködtetéséhez szükséges létszámot meg kell tervezni, munkaköröket kell kialakítani, a munkakör betöltéséhez al-
kalmas munkaerőt meg kell találni, a dolgozókat megfelelően kell motiválni, az elért teljesítményeket értékelni
kell, továbbképzési lehetőséget kell kialakítani és gondoskodni a biztonságos munkavégzés lehetőségeiről [Szabó
– Berde, 2007].

Poór [1992] szerint a humán erőforrás gazdálkodás legfontosabb funkciói az alábbiakban foglalhatók össze: em-
beri erőforrás stratégia, emberi erőforrás tervezés, munkaköri értékelés, munkakörtervezés, ösztönzés menedzs -
ment, teljesítményértékelés, emberi erőforrás fejlesztés, munkaügyi kapcsolatok, személyzeti információs rend-
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szer. Bokor [1999] ide sorolja a kompenzációt és karriermenedzsmentet is. Más szerzők az egészség- és munka-
védelmet is ide sorolják, míg mások külön kiemelik a motivációból az anyagi ösztönzést, a személyzeti folyama-
tot. Ennek a feladatsornak minden egyes eleme külön-külön is meghatározó fontosságú, és további részfelada-
tokra bontható. Természetesen különböző szempontok és megközelítések alapján az egyes szerzők más-más te-
rületet emelnek ki, és minősítenek meghatározó jelentőségűnek.

A 1. ábra alapján elmondható, hogy Dajnoki [2008] az emberi erőforrás tervezést, a munkakörelemzést, -ter-
vezést, az -értékelést, a munkaerő-ellátást, az ösztönzésmenedzsmentet, a teljesítményértékelést, az emberi erő-
forrás fejlesztést (ezen belül a karriermenedzsmentet), a munkaügyi kapcsolatokat, valamint az ezek áttekinthe-
tőségét, értelmezhetőségét és hatékony ellátását elősegítő személyzeti információs rendszert definiálja az emberi
erőforrás menedzsment területeiként. 2006-tól a felsorolt tevékenységterületeket kiegészítette az esélyegyenlőségi
emberi erőforrás menedzsmenttel (4EM). 

A fent említett tevékenységeket az egyszerűbb szervezeti sémájú, kisebb vállalatok, vállalkozások operatív
vezetői végzik, nagyobb szervezeteknél külön csoportokat, osztályokat hoznak létre a feladatok ellátására. A
szakma professzionalizálódása azt eredményezte, hogy a tevékenységterületek sikeres művelése nemegyszer ko-
moly pszichológiai, közgazdasági, jogi és munkaügyi ismereteket, végzettséget igényel. A vezetőknek tehát a
fenti területekkel kapcsolatos ismereteiket folyamatosan bővíteni, fejleszteni kell, számos esetben pedig belső
vagy külső specialistákra célszerű támaszkodniuk. Az elmúlt években számos „Humán-tanácsadó”, „Fejvadász”,
„Szervezetfejlesztő” vállalkozás alakult hazánkban, melyeknek létét és megélhetését az ezen területen jelentkező
problémák és igények biztosítják. A humánvállalkozások jelentős számban foglalkoztatnak pszichológusokat,
akik elsősorban a munkaerő-kiválasztás, a szervezetfejlesztés, a képzések és a teljesítményértékelés (beválás vizs-
gálatába) területeibe kapcsolódnak be, illetve nyújtanak segítséget. Ugyanakkor egyre több szervezet alkalmaz
„saját” fő- vagy mellékállású humán menedzsereket. A menedzserek természetesen – a fentieken kívül – a humán
erőforrás menedzsment számos területén támogathatják, segíthetik a vezetők munkáját; mint a munkakörelem-
zés, tervezés, ösztönzési rendszerek kialakítása, szervezeti gátló tényezők felmérése, munkaügyi vagy egyéb kap-
csolatok konfliktusainak kezelése, stb. [Dienesné, 2005].

3.1. A humán erőforrás menedzsment tevékenységterülete – Az esélyegyenlőségi emberi erőforrás
menedzsment
Az Esélyegyenlőségi Emberi Erőforrás Menedzsment [Szabó – Berde, 2007] célja, hogy segítse a munkaadókat
abban – függetlenül attól, hogy nagy-, közepes- vagy kis szervezetekről, állami vagy magán szektorról beszé-
lünk – hogy eredményes stratégiát dolgozzanak ki, és alkalmazzanak a munkahelyeken a fogyatékos emberek al-
kalmazása során felmerülő kérdések menedzselésére, kezelésére, hogy a fogyatékossággal élő emberek valóban
egyenlő esélyekkel rendelkezzenek a munkahelyen. A fogyatékossággal élő emberek hatékony menedzselése a
munkahelyen, ami megfelelő elméleti és gyakorlati tapasztalaton alapul, lehetővé teszi a fogyatékos munkavál-
lalóknak, hogy jövedelmezően hozzájáruljanak a vállalat munkájához miközben a szervezet is profitál a munka-
vállaló munkatapasztalatából.
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A fogyatékossággal élő emberek tényleges esélyegyenlőségét az jelenti, hogy a velük szembeni egyenlő mun-
kahelyi bánásmódot célzó intézkedések ne minősüljenek megkülönböztetésnek a többi dolgozóval szemben. A
fogyatékossággal kapcsolatos ügyek menedzselése akkor lehet a legeredményesebb, ha a kormányzat, a munka-
adók szervezetei, a munkavállalók és a fogyatékos emberek szervezeteinek szoros együttműködésén alapul.
A fogyatékossági kérdések hatékony munkahelyi kezelése segítik a munkaadókat abban,
1. hogy a fogyatékos dolgozók alkalmazása és megtartása a lehető legnagyobb mértékben a javukra váljon;
2. hozzájárulhat továbbá annak biztosításához, hogy a fogyatékos dolgozók is hasznos munkát végezzenek;
3. esélyegyenlőséget élvezzenek és egyenlő, minden diszkriminációtól mentes bánásmódban részesüljenek a tör-

vény által megszabott jogi keretek között;
A fogyatékossággal kapcsolatos kérdések munkahelyi kezelése érdekében a munkaadóknak olyan fogyaté-

kosság-kezelési stratégiát kell kialakítaniuk, amely általános foglalkoztatáspolitikájuk és különösen a humán erő-
forrás fejlesztési stratégiájuk szerves részét képezi. Ez a stratégia kapcsolódhat a dolgozókat támogató progra-
mokhoz, ahol vannak ilyenek. A fogyatékosság-kezelési stratégiának az alábbiakra kell kiterjednie:
1. fogyatékos munkakeresők felvétele, köztük olyanoké is, akik korábban nem dolgoztak és olyanoké is, akik

egy munka nélkül töltött időszak után kívánnak visszatérni a munka világába;
2. a fogyatékos alkalmazottak esélyegyenlősége;
3. a fogyatékossá vált alkalmazottak munkában tartása.

A fogyatékosság-kezelő stratégiának kapcsolódnia kell a biztonságos és egészséges munkahely megteremté-
sére irányuló munkahelyi szintű szakmapolitikához, ideértve a munkabiztonsági és egészségügyi intézkedése-
ket. A munkahely bármilyen átalakításának, hozzáférhetővé tételének kockázat elemzését. A munkavégzés során
fogyatékossá vált dolgozók kezelését, rehabilitálását, és pártfogói rendszert az új alkalmazottak jobb beilleszke-
désének biztosítására. A stratégiának összhangban kell lennie a nemzeti szakmapolitikával és törvényekkel, ma-
gában kell foglalnia az esélyegyenlőség elveit.

A programot a munkavállalók szervezeteivel közösen kell megfogalmazni, lehetőség szerint konzultálni kell
róla minden egyes fogyatékos dolgozóval, foglalkoztatási egészségügyi szolgálattal és a fogyatékossággal élő
emberek szervezeteivel. A program kidolgozása során a munkaadók javára válhat az is, ha konzultálnak az ille-
tékes hatóságokkal és a fogyatékossággal összefüggő kérdésekben jártas szakértői szervezetekkel. Egyeztetni kell
a létező képviseleti szervekkel vagy az erre a célra létrehozott új szervezetekkel. A munkaadóknak törekedniük
kell az együttműködésre a munkaközvetítőkkel annak érdekében, hogy fogyatékos munkakeresőket találjanak,
a képességeiknek, szaktudásuknak és érdeklődésüknek megfelelő munkahelyekre.

A munkaadói szervezeteknek tagjaik körében népszerűsíteniük kell a fogyatékossággal élő emberek munka-
alkalmainak bővítését, a munkavégzés során fogyatékossá vált dolgozók megtartását. Ezt a célt szolgálja, ha pél-
dául gyakorlati információkat, és tanácsadást nyújtanak különösen a kis – és középvállalkozások számára, be-
mutatják a munkahelyi fogyatékosság-kezelés üzleti előnyeit, ösztönzik a munkaadók közötti partnerséget a fo-
gyatékossággal kapcsolatos kérdésekben, és a nemzeti és nemzetközi szintű konzultációs folyamatokban szót
emelnek a fogyatékosság-kezelési stratégiák mellett. A munkahelyi fogyatékosság-kezelési stratégiák bevezeté-
sének előmozdítása érdekében a munkaadói szervezeteknek saját alkalmazottaikra vonatkozóan ki kell alakíta-
niuk és meg kell valósítaniuk saját stratégiájukat.

3.2. A humán erőforrás menedzsment tevékenységterülete – A munkaerő tervezés
Az emberi erőforrás egyre inkább meghatározó versenytényezővé válik, ami mind a vállalat értékének megha-
tározásakor, mind a stratégiai célok elérésének folyamatában kiemeli az ezzel foglalkozó tevékenység súlyát. A
gyorsan változó globális szintű verseny ugyanis a legtöbb területen gyors reagálási képességet, rugalmasságot,
innovációs készséget igényel, mely képességek alapvetően az emberi tényezőkből fakadhatnak. Ugyanakkor ha-
zánkban a munkaerő költségei a teljes költségeken belül jelentős arányt képviselnek, ami a munkáltató munka-
erő-tervezési, -ellátási döntéseit alapvetően befolyásolja [Dienesné – Bodó, 2007].

Az emberi erőforrás tervezés a korábban munkaerő tervezésnek nevezett folyamatból nőtt ki, feladata pedig
a szervezet alkalmazottakhoz fűződő mennyiségi és minőségi igényeinek, keresletének egyeztetése a rendelke-
zésre álló kínálattal. A stratégiát egy vállalat életében olyan írott vagy íratlan módszernek, követendő útnak te-
kintjük, amely meghatározza a cég küldetését, céljait.

A stratégiát úgy értelmezzük, mint a szervezet jövőbeni céljaira és azok megvalósítási módjaira vonatkozó el-
képzelések, eszközök, lehetőségek, tervek összességét. Ez egyben meghatározza a szervezet működési körét
[Dobák, 1999]. Az emberi erőforrás stratégia pedig azt határozza meg, hogy a szervezet hogyan tereli az embe-
reket az üzleti célok elérése irányába. Segítséget ad az emberi erőforrás tevékenységek olyan mobilizálásában és
irányításában, amivel a legközvetlenebbül befolyásolhatja az üzleti eredményeket. [Poór, 1992].

Dienesné [2007] szerint a mai versenyfeltételek mellett a személyzetbiztosítás a stratégiai jelentőségű emberi
erőforrás menedzselési funkciók egyike, ezért a szervezetek komoly anyagi és szellemi ráfordításokkal igyekez-
nek a számukra legmegfelelőbb munkaerőt biztosítani. Az erős munkaerőpiaci, konkurenciaharcban gyakran
sérül az egyenlő bánásmód követelménye: a munkához való hozzájutásban, nyilvános álláshirdetésekben, a mun-
kára való felvételben vagy az alkalmazási feltételekben. A hátrányos megkülönböztetések gyakran éppen a meg-
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változott munkaképességű, fogyatékossággal élő munkavállalói csoportokat érintik legerőteljesebben annak el-
lenére, hogy védelmükről számos jogszabály gondoskodik.

A munkaerő-tervezés fő funkcióit Karolinyné [1997] az alábbiak szerint határozta meg:
– elemezni a jelen állapotot;
– meghatározni az igényeket (létszám + egyéb jellemzők: iskolai végzettség, szakmai-, egyéb kompetenciák)
– megszerezni és megtartani a vállalat számára szükséges mennyiségű és minőségű összetételű munkaerőt
– képzéssel, átcsoportosítással biztosítani a meglevő munkaerő-állomány lehető leghatékonyabb foglalkoztatását
– előre jelezni azokat a problémákat, amelyek a jövőben potenciálisan fellépő munkaerő-többletből vagy a mun-

kaerőhiányból adódnak;
– csökkenteni a külső munkaerő felvételtől való függőséget, kialakítva egy jól képzett, jól motivált és rugalmas

munkaerő gárdát;
– olyan feltételek megteremtése, amely javítja a foglalkoztatott munkaerő megelégedettségét, kötődését, moti-

váltságát, lojalitását és nem utolsó sorban biztonság és stabilitás érzetét. 

A munkaerő-szükségletet befolyásoló fontosabb tényezők [Dienesné, 2007]:
• Munkafeladat: a feladat struktúrájának komplexitása, váltás a feladat felmerülésében, a tárolható munkák

részaránya a munka volumenén belül, a szolgáltatás, illetve a termék fajtája, a felmerülő munkamennyiségek.
• Munkafolyamat: az egyes folyamat-rutinokból származó gyakorlat mértéke, a más munkarendszerekkel foly-

tatott együttműködés mértéke.
• Munkaeszköz: a gép fajtája, az anyagmozgató eszközök, a gépesítettség mértéke.
• Az ember: az emberre szabott munkakialakítás, a munkatársak teljesítményei, a munkatársak kvalifikációja, a

túlórából, vasárnapi és szabadnapi munkából keletkező, a szabadságolásból, más távollétből származó kapa-
citáscsökkenés. 

• A környezet: vállalati célkitűzések, betartandó jogi normák, munkaidő, a bérmunka és a külső munkaerők
igénybevétele. 

A munkakörelemzés, a munkaerő-szükségletet befolyásoló tényezők pontos felmérése alapján megtervezhető
a szükséges létszám, valamint az, hogy milyen adottságokkal, képességekkel, készségekkel, kompetenciákkal
kell rendelkeznie a munkaerőnek a tevékenység sikeres végrehajtásához. Gyakran már ezen a ponton megfogal-
mazódnak a leendő munkaadókban olyan – minden alapot és objektív hozzáállást – nélkülöző gondolatok, me-
lyek megalapozzák a fogyatékos munkavállalókkal szembeni tartózkodó hozzáállást. Sok munkaadó úgy gon-
dolja, a fogyatékos emberek többet betegeskednek, gyakrabban vannak táppénzen, kevesebbet tudnak teljesíteni
stb. mint egészséges munkatársaik, ezért több probléma van velük. Gondolják ezt úgy, hogy saját tényleges ta-
pasztalatuk még nem is volt, hiszen soha nem dolgoztak együtt megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos
munkatárssal. Az ilyen és hasonló beállítódások már a toborzás, kiválasztás folyamán megpecsételhetik – az
egyébként minden szempontból alkalmas, de megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élő mun-
kavállaló – sorsát. A jogszabályi védelmek ellenére gyakran nehéz azt bizonyítani, hogy a jelentkezőt megválto-
zott munkaképessége vagy fogyatékossága miatt nem vették fel az adott munkára [Dienesné – Bodó, 2007].

A fentiekkel szemben a Magyar Telekom 2000. óta biztosít folyamatosan munkalehetőséget csökkent munkaképességű
kollégák számára is. Az akadálymentesítésen túl a mozgásukban korlátozott kollégáinkat munkába- illetve hazaszállítással
is támogatják. Ez az intézkedés annak érdekében történt, hogy olyan mozgáskorlátozottak számára is fel tudják kínálni a fog-
lalkoztatás lehetőségét, akik bár szeretnének munkát vállalni, a mozgásuk korlátozottsága miatt nem tudják megoldani a köz-
lekedésüket. Körültekintően járnak el a munkaasztal megválasztásában, kiemelten a kerekesszékes kollégák esetében. Szá-
mukra speciális belépőkártyát biztosítanak, amely segítségével a kétszárnyú ajtók önműködően kinyílnak. Az épületeken belül
liftek, az Oktatási központban külön kerekesszékkel működő lift is segíti a kollégák akadálytalan mozgását. Részmunkaidő-
ben foglalkoztatják őket, illetve részükre nincsen munkaközi szünet előírás.

A szükséges munkaerő-létszám tervezésére objektív és szubjektív módszereket alkalmazhatunk [Dienesné,
2007]. A leggyakrabban végzett objektív módszerek a statisztikai módszerek, valamint a munkatanulmány. A
statisztikai módszerek feltételezése az, hogy a jövő a múlttal a folyamatosság miatt hasonlóságot mutat, tehát
erre alapozzák a jövő létszámalakulásának tervezését is (trend-, arányszámok-, korreláció-elemzés). A munkata-
nulmány, pl. időtanulmányokon alapuló módszerekkel meghatározzuk a kibocsátás egységéhez szükséges mun-
kaórák számát, ebből kiszámítható a termeléshez szükséges közvetlen létszám.

A szubjektív módszerek az egyéni vagy csoportos megítéléseken, véleményeken, múltbeli tapasztalatokon ala-
puló becslés a jövőbeli munkaerőigényre.

3.3. A humán erőforrás menedzsment tevékenységterülete – A munkaerő ellátás
A munkaerő ellátás folyamata az emberi erőforrás tevékenységek kritikus pontja, hiszen csak megfelelő meny-
nyiségű és összetételű munkaerő képes a szervezetek által kialakított stratégiák, tervek megvalósítására. A to-
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borzás célja az üres vagy megüresedő, illetőleg létesítendő munkaposztokra potenciális munkavállalók felkuta-
tása és megnyerése. A kiválasztás pedig a ,,szűrő”, amely a felkínált munkaposztok követelményeinek és a pá-
lyázók tulajdonságainak és elvárásainak megfelelését vizsgálva képes megbízható valószínűséggel rangsorolni
az állás betöltésére alkalmas jelölteket [Kővári, 1995].

A fogyatékossággal élő dolgozók jó része nemcsak azért vállal munkát, mert megélhetéséhez erre szükség van,
hanem hasznos tagja akar lenni a társadalomnak, bizonyítani kívánja, hogy ő is képes – egészséges társához hason-
lóan – értékes munkát végezni. Ez az erős belső motiváció nagyon hatékonnyá, sikeressé teheti – a számára alkalmas
munkakörben – a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élő munkavállalót [Dienesné – Bodó, 2007].  

A munkaerő toborzás fogalma alatt mindazon tevékenységeket értjük, amelyek megfelelő számú szakképzett
jelentkező megszerzésére irányulnak, tehát potenciális munkavállalók vonzása egy adott helyre. A toborzás elő-
feltétele, hogy legyenek üres, megüresedett vagy új álláshelyek [Kővári, 1995]. Ha egy alkalmazott kilép a válla-
lattól, az adott munkakör megüresedik. Munkaerőhiány keletkezik akkor is, ha a vállalat növekedése, terjeszke-
dése révén új egységeket alakítanak ki. Az, hogy a munkaerő toborzás mennyire összetett, több tényezőtől is
függ. Ezen tényezők közül a legfontosabb a helyi munkaerőpiac. Ha túlkínálat van, kedvező, ha hiány van, akkor
nehéz a toborzás [Langer, 2001]. A megüresedett beosztás betöltését nem csupán új munkaerő felvételével old-
ható meg, ugyanis vannak más megoldások is. 

A toborzás történhet belső és külső forrásból, ez mindig a szervezet toborzási stratégiájától, humánpolitikai
programjától függ [Varga, 1988]. 

A vállalaton belüli meghirdetés gyakori humánpolitikai elv, hiszen lehetővé teszi a belső mobilitást, a karri-
erépítést a szervezetben dolgozók számára. A belső meghirdetésnek számos előnye van, pl. a már a szervezetben
dolgozó munkatárs nem igényel bevezető tréninget, könnyen beilleszkedik, nagy valószínűséggel beválik, nem
kell költséges toborzási és kiválasztási tevékenységekkel terhelni a szervezetet, a munkavállalók számára pedig
motiváló, hiszen a cégen belül van lehetősége a karrierépítésre. Ösztönzőleg hat, ha a szervezeti tagok látják az
előrejutás lehetőségét. Hátrányokkal is kell számolnunk a belső toborzás során; a cég könnyen belterjessé válhat,
nincs nagy választék, nem valósulhat meg a munkaerőpiaci összehasonlítás, alul- vagy túlértékelhetjük a belső
munkaerőt az új munkakörben, magasak a továbbképzési költségek. Gyakorta előfordul, hogy több belső pá-
lyázó esetén konfliktusok keletkeznek a jelentkezők között, vagy a kiválasztott embert a régi munkatársai nem
fogadják el az új feladatkörben vagy a kiválasztásban szubjektivitás érvényesülhet [Gyökér, 1999]. A toborzási
stratégia célja az, hogy megfelelő számú képzett munkaerőt megtalálja, és a céghez vonzza. A toborzási stratégia
kiválasztásánál az alábbiakat kell eldöntenie a szervezetnek [Tóthné, 2000]:
• Kire van szüksége a vállalatnak? Itt a munkakört betöltő személy specifikációját kell megadni, végzettség, ta-

pasztalat, egyéb követelményeket, elvárásokat megfogalmazva.
• Milyen eszközök fogják vonzani a kívánt jelentkezőket? Meg kell határozni, mik lesznek a vonzási kulcspon-

tok, mi motiválja a jelentkezőt az állás betöltésére.
• Hol és hogyan hirdeti meg a vállalat az állást? Milyen földrajzi vonzáskörzetből és milyen szakmai elvárással

kíván munkaerőt felvenni?
• Ki és hogyan foglalkozzon a jelentkezőkkel? Ezt a feladatot belső emberre, vagy külső tanácsadó cégre bízza.
• A tájékoztatás módja, lehetősége, határideje igen fontos kérdés, hiszen el kell dönteni, hogy a vonzó vagy ke-

vésbé vonzó feladatok, munkakörülmények, stb. elmondása, a munkakör bemutatása hogyan történjen.

Ha átlagos képzettségű személyt keresnek, gyakran elég a helyi munkaerőpiac. Ha azonban speciális kép-
zettségű munkaerőre van szükség, és az adott térségben nincs ilyen, a toborzás folyamata összetettebb lesz. 

A munkaerő belső forrásból történő megszerzésének egyik módja a munkaköráttervezés, amit meglévő mun-
kakörtervezéssel át lehet szervezni, ezáltal elképzelhető, hogy a szükséges feladatok a meglévő munkaerő-állo-
mánnyal elláthatók. A munkafolyamatok elemzése által a tevékenységi körök racionalizálhatók, átcsoportosít-
hatók, esetenként elhagyhatók. Gyakori módszer a visszahívás, újraalkalmazás is, amely valamilyen speciális
szaktudás és/vagy tapasztalat esetében, vagy ha gyorsan kell reagálni a piaci kihívásokra, akkor rendszerint a ko-
rábbi dolgozók ismételt aktívvá tételéről van szó: a korábban nyugdíjba ment dolgozókról, a leépített alkalma-
zottakról, esetleg egy, a cégtől elment és máshol újra elhelyezkedett dolgozó visszacsábítása. A szervezeten be-
lüli pályáztatás során a meghirdetés történhet faliújságon, vállalati sajtóban. Nagyon lényeges, hogy egyértel-
műek legyenek a jelentkezők feladatai (milyen határidővel, kihez kell fordulni, mit kell mellékelnie és írnia stb.).
Szervezeten belüli képzés esetén a vállalati stratégia sikeres végrehajtásának elengedhetetlen feladata a sze-
mélyzetfejlesztés. Ha üres, megüresedett vagy létesítendő munkaposztok betöltéséről van szó, akkor egy lehet-
séges megoldás a vállalat dolgozóinak továbbképzése, illetve átképzése az adott munkaköri követelmények fi-
gyelembevételével. Túlóra alkalmazásával többletteljesítmény érhető el a túlóratechnika alkalmazásával is. A túl-
órák teljesítésének azonban a szervezeten belül határa van. Hosszú távon a túlóra nem oldja meg a munkaerőhi-
ányt. A munka gépesítése és automatizálása azokban a munkakörökben alkalmazható, ahol az emberi munka
gépekkel, automatizált rendszerekkel kiváltható.
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A teljes munkaidejű alkalmazott helyett gyakran kerül sor félállású vagy részmunkaidős foglalkoztatásra. Ez
a rugalmas munkaidő mely megoldás a jövő szempontjából is szerencsés, mert a részmunkaidős később teljes
munkaidejű munkatárssá válhat, azaz ily módon kipróbálhatjuk anélkül, hogy jelentősebb kockázatot vállalnánk.
A megoldás egyszerű, költségkímélő, kevés munkaadói kötelezettséggel jár és hatékony. Az alvállalkozói szer-
ződések napjainkban gyakran alkalmazott technikák, hogy bizonyos munkafeladatokat vagy feladatcsoportokat,
amelyekre nincs megfelelő alkalmazotti állomány, alvállalkozóknak adnak ki. Ez a megoldás abból a szempont-
ból előnyös, hogy az alvállalkozóinkkal szemben nincsenek munkaadói kötelezettségeink. A megoldás egyetlen
nagy hátránya, hogy az alvállalkozók működését nem tudjuk ellenőrzésünk alá vonni [Gyökér, 1999].

A külső pályáztatás néha elkerülhetetlen pl: ha gyors növekedést akar a cég elérni. Előnye a szervezet meg-
újulásában van. Az új dolgozó új kapcsolatokkal, új ötletekkel, új információval, tudással rendelkezik. A külső for-
rásokból történő munkaerő utánpótlás esetén a leghatékonyabb és legjobban költségkímélő megoldást keressük.
A toborzás előtt mindig megfogalmazzuk azt a minimális elvárást, amit a jelölttel szemben elvárunk. Ezért ké-
szítik el a munkaköri követelmény profilt, ahol meghatározzák azt, hogy az egyes munkakörökhöz milyen jel-
lemzők kapcsolódnak [László, 1995]. Miután a szervezet részletes képet alakított ki arról, hogy milyennek kell len-
nie az állás betöltésére alkalmas személynek, a következő lépés a megfelelő személyek csábítása. A felvételi kö-
vetelmények alapján kialakul az ideális jelölt képe, a munkaköri leírás pedig a beosztással kapcsolatos feladatokról
és felelősségről ad kivonatos információt. Ezt az információt használják fel az álláshirdetéseknél, illetve a jelent-
kezőknek kiküldött „információs csomagban”. A folyamat során itt elérkezünk egy fontos szintre, mivel a szer-
vezet elsődleges érdeke az, hogy elegendő létszámú, elegendő jelöltet csábítson. Meg kell jegyezni, hogy hátrá-
nyos lehet túl sok jelentkezőt vonzani, mivel a nagyszámú jelölt szortírozása időigényes és költséges. Hátrányos
az is, ha túl kevés a jelentkező, amely azt eredményezheti, hogy a megfelelő jelöltek száma nem elegendő, amely
csökkenti a választási lehetőséget. Külső források alapvetően a munkaerő felvétel útján biztosítják a kívánt meny-
nyiségű és minőségű alkalmazottat [Pálinkás – Vámosi, 1999].

A munkaerő külső forrásból történő megszerzésének különböző módjai vannak. A munkaügyi központ, mint
szabad külső szolgáltatás, meghirdeti az állást, és segítenek a megfelelő jelentkezők előzetes válogatásában, amely
nagy segítséget jelent, ha túl nagy számban akad jelentkező. Előnye ennek a megoldásnak az, hogy a munkaerő-
piacnak egy központi, széles körben ismert helyén jelenik meg az álláskínálatunk. A módszer hátránya, hogy e
cégek adatbázisában főként munkanélküliek szerepelnek [Funtig, 2002]. További módszere a külső toborzásnak
az állásközvetítő ügynökségek, akik listát adnak az adatbázisukban szereplő alkalmasnak ítélt jelentkezőkről és
a majdani fizetés bizonyos százalékát kérik a szolgáltatásért cserébe. Meghirdetik az állást és elvégzik az előze-
tes válogatást. Előnye az időmegtakarítás, hátrányt jelent viszont a költségvonzat, illetve az a tény, hogy egy ilyen
fontos folyamat ellenőrzése a szervezeten kívül zajlik. További hátrányt jelenthet, hogy egyes ügynökségek nem
követik a szervezet egyenlő esély politikáját és annak alkalmazását oly módon, ahogy azt a szervezet tenné,
amennyiben maga foglalkozna a jelentkezőkkel [Pintér, 2001]. 

Amennyiben a szervezet egy nagyon magas vezetői vagy egy magas fokú szakértelmet igénylő beosztásra
keres jelentkezőt, érdemes fejvadász ügynökségekhez fordulni. A fejvadászat olyan eljárás, amelynek célja egy
konkrét- rendszerint a megbízó által megnevezett- személy elcsábítása jelenlegi állásából. Ezek az ügynökségek
nagyon magas árakkal dolgoznak, de a szolgálataikat igénybevevők úgy vélik, hogy a haszon messze meghaladja
majd a kiadást [Kulcsár, 1991]. 

A szervezet alkalmazásában lévő barátokon és rokonokon keresztül való toborzás előnye, hogy az ilyen ala-
pon jelentkezők már képet nyertek a szervezeten belüli feltételekről és az állás természetéről. A vállalat saját
munkatársait kéri meg arra, hogy tájékozódjanak a lehetőségekről és ajánljanak megfelelő személyeket. Ők köz-
vetlen és reális tájékoztatást tudnak nyújtani a vállalatról, a lehetőségekről és elvárásokról, így megalapozottabb
lehet a munkahelykeresés, a munkahely-kiválasztás. Másrészt az adott munkatárs (az „ajánló”) személye egyút-
tal egyfajta garanciát is jelenthet az általa ajánlott személyre vonatkozóan. Ennek a megoldásnak a hátrányaként
a korlátozottabb merítési bázist említhetjük, de esetenként – többek között – az adott munkatárs szubjektív ér-
tékrendjét, helyzetértékelését is figyelembe kell venni [Dolmány és mtsai, 1998]. 

Az internet egyre több országban formálja át alapvetően a vállalatok toborzási szokásait.  A magyar honlapo-
kon körülnézve különösen az utóbbi időben érzékelhető az online munkaerőpiac fejlődése. Az online- toborzás
és kiválasztás az alkalmazott módszerek és az erre specializálódott cégek által nyújtott szolgáltatások miatt ma
már jóval több annál, minthogy a hagyományos, sajtóban megjelenő álláshirdetésekkel vegyük egy kategóriába.
Az online- toborzás nagy előnye- a hagyományos módszerekkel összehasonlítva- a gyorsaság mellett a költség-
takarékosság. Ezen kívül a toborzási, előkészítési, kiválasztási folyamat jelentős lerövidülése, az ezzel kapcsola-
tos tevékenységek [Kolbe, 2002].

A miskolci székhelyű Technoplast igazgatója, Zai Péter 28 éve alapította cégét és kb. 20-25 évvel ezelőtt került kapcso-
lata rehabilitált munkaerővel. Jelenleg a megváltozott munkaképességű személyek mellett, siket, illetve siketnéma alkalma-
zottja is van. Sok éves tapasztalata alapján elmondta, hogy szerinte a fent említett módszerek közül a gyakorlatban a fogya-
tékos munkavállalók esetében az ismerősökön keresztüli ajánlás a legelterjedtebb, és a leginkább bevált módszer. Nem szük-
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séges minden esetben meghirdetni az állást, ők az új munkaerő felvételt „házon belül” oldják meg. Gyakran elég szólni a fo-
gyatékos munkavállalónak, aki beszervezi az ismerőst, vagy rokont. Ezáltal a toborzás olcsóbb, kevesebb időt vesz igénybe,
valamint az ajánló személy egyfajta garanciát is jelenthet a megfelelő munkavégzésre. Ez utóbbit igazolja az is, hogy volt olyan
időszak, amikor egy egész családot is foglalkoztatott.

Dienesné – Bodó [2007] alapján a toborzás, kiválasztás során érvényesülnie kell az egyenlő bánásmód követel-
ményének, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának [Ebt. 2003. évi CXXV. törvény]. Közvetlen hátrányos meg-
különböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy, vagy csoport valós, vagy
vélt a) neme, b) faji hovatartozása, c) bőrszíne, d) nemzetisége, e) nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása,
f) anyanyelve, g) fogyatékossága, h) egészségi állapota, i) vallási vagy világnézeti meggyőződése, j) politikai, vagy
más véleménye, k) családi állapota, l) anyasága (terhessége) vagy apasága, m) szexuális irányultsága, n) nemi iden-
titása, o) életkora, p) társadalmi származása, q) vagyoni helyzete, r) foglalkoztatási jogviszonyának vagy munka-
végzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama, s) érdekképviselet-
hez való tartozása, t) egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a továbbiakban együtt: tulajdonsága) miatt ré-
szesül más, összehasonlítható helyzetben levő személyhez vagy csoporthoz képest kedvezőtlenebb bánásmódban.

Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az a közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem mi-
nősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés, amely a 8.§-ban meghatározott
tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat más, összehasonlítható helyzetben lévő sze-
mélyhez vagy csoporthoz képest lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz (Ebt. 8-9. §).

A kiválasztás a toborzási folyamat végső stádiuma, ekkor születik meg a döntés arról, hogy ki kerüljön felvé-
telre. Célja, hogy megítélje a jelentkezők alkalmasságát, és kiválassza a munkakör betöltésére leginkább alkal-
mas embert. „A legmegfelelőbb embert a legmegfelelőbb módon.” [Poór, 1992]. Az eredményes kiválasztás biz-
tosítja, hogy a munkakör követelményeinek és a szervezet jellemzőinek megfelelő képességekkel, szaktudással,
készségekkel és személyiségjegyekkel rendelkező személy kerüljön az üres pozícióba. A kiválasztási folyamat
eredményességét az alkalmazottak jövőbeni teljesítményeinek alakulása minősíti [Szemes és Világi, 2001]. 

A T-Mobile Tudakozó csoportjának kialakításakor mozgásukban korlátozott kollégákat kerestek és a szolgáltatást 2002.
óta ebben a csoportban megváltozott munkaképességű munkavállalók látják el részmunkaidőben. Müllerné Székely Noémi,
valamint Willing Marianna vezetők elmondása szerint a csökkent munkaképességű munkatársak kiválasztásában és foglal-
koztatásában szerzett több éves gyakorlatuk alapján a munkakörök sajátosságait figyelembe véve célszerű a jelentkezőknek
munkát biztosítani – vagyis az operátori munka specifikumaiból adódóan például szükségszerű a számítógép- és ügyfélkeze-
lés (üzleti kommunikáció) szabályainak elsajátítására való képesség. A korábbi tapasztalataik azt mutatják, hogy:
– Érdemes a felvételük előtt próbafoglalkoztatást tartani (pl. számítógép használat, kommunikációs gyakorlatok), mivel

sokan közülük évek óta nem dolgoznak, nem tanulnak.
– Bizonyos egészségügyi problémák kizáró okot jelentenek (pl. hallásukban, beszédükben, látásukban sérültek, illetve a fen-

tieket mozgásszervi okokból nem teljesítők, vagy a pszichikai okokból leszázalékoltak -stresszhelyzetek).

A Call Centerbe jelentkező csökkent munkaképességűeknek ugyanazoknak a követelményeknek kell megfe-
lelniük, mint a nem fogyatékkal élő operátoroknak, így a kiválasztásuk is az operátori munkakörhöz elengedhe-
tetlen készségek, képességek figyelembe vétele alapján történik. A vezetők tapasztalata szerint a fizikai munka-
végző képességükben korlátozott munkavállalók 100%-osan meg tudnak felelni a szakmai követelményeknek
és tapasztalatuk szerint elkötelezettségük magasabb az átlag munkavállalóénál.
Nincs olyan univerzális kiválasztási folyamat, ami minden esetben beválik. A kiválasztás módszere mindig az
adott munkakör, az adott szervezet specialitásaitól függ, de vannak olyan általános igények, amelyeket a sze-
lekció tervezésénél figyelembe kell vennünk [Kiss, 1994]: 
1. a szelekciós eljárás eredményeképpen, olyan ajánlásokat és javaslatokat kell készíteni, amelyek informatívak

és könnyen értelmezhetők;
2. az eljárást úgy kell kialakítani, hogy az összhangban legyen a szervezet humánpolitikájával;
3. az értékelés nyújtson segítséget az értékelt személyek karriertervezéséhez;
4. az eljárás csak annyiban érintse a jelentkezők magánéletét, amennyire feltétlen szükség van;
5. a kiválasztás nem tartalmazhat olyan elemeket amelyek diszkriminatívok;
6. a kiválasztási eljárás során kerülni kell az olyan módszereket, amelyekben nagy a szubjektív elemek aránya;
7. részesítsük előnyben azokat a módszereket, amelyek tudományosan is megalapozottak és széles bázison ke-

rültek standardizálásra;
8. a kiválasztási folyamat tervezése során számoljunk a költségekkel is és mindig tartsuk szem előtt a haté-

konyságot;
9. a folyamat tervezése ne csak az alkalmazott módszerekre térjen ki, hanem az ütemezésre, az ellenőrzésre és

a későbbi értékelésre is;
10. számoljunk előre a kiválasztási eljáráshoz szükséges munkaidő és technikai kapacitás igénnyel is, azt az érin-

tetteknek jelezzük lőre.

Esélyegyenlőségi emberi erőforrás menedzsment tevékenysége, területei – Dr. Dajnoki Krisztina

78

HR_Tanulói tananyag_tordelt_Layout 1  2011.05.03.  10:49  Page 78



A felvételi eljárás során [Dienesné – Bodó, 2007] tiszteletben kell tartani a diszkriminációmentesség elvét, a
munkaadó legnagyobb hasznára és a fogyatékossággal élő és nem fogyatékossággal élő jelöltek esélyegyenlősé-
gének biztosítására. A munkaadók például esélyegyenlőségi nyilatkozatot mellékelhetnek a felvételi tájékozta-
tóhoz és az álláshirdetéshez, használhatnak olyan logót, amely jelzi, hogy a vállalatnál ilyen szakmapolitika ér-
vényesül, külön kérhetik megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élő személyek jelentkezését és
kijelenthetik, hogy a jelölteket csak az alkalmasság szempontjából vizsgálják. A munkaadóknak biztosítaniuk
kell, hogy a felvételi eljárásban a lehető legtöbb képzett megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élő
ember vegyen részt. Ezt elérhetik például úgy, hogy konzultálnak ilyen személyekkel foglalkozó munkaközve-
títőkkel vagy más szakosodott szervezetekkel, hogy a betöltetlen állások meghirdetése a különféle fogyatékosságú
emberek számára hozzáférhető legyen – nyomtatásban, rádión, interneten – és ellássák őket a felvételi kérelem-
hez szükséges legkülönbözőbb formátumú anyagokkal. Ha a munkaadók a felvételi eljárás lebonyolításában
ügynökségekre támaszkodnak, az illetékes hatóságok együttműködhetnek a munkaadói szervezetekkel, a fo-
gyatékos emberek szervezeteivel és a hirdető társaságokkal olyan hirdetési gyakorlat kidolgozásában, amely
vonzza a fogyatékos munkakeresők jelentkezését. Az illetékes hatóságoknak támogatniuk kell a munkáltatókat
abban, hogy megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos munkavállalót vegyenek fel. Ennek az a módja,
hogy hatékony munkába helyező szolgáltatást biztosítanak, technikai tanácsadást, a bértámogatások és egyéb
ösztönzők működtetését. A munkáltatói szervezetek támogathatják a fogyatékos dolgozók felvételét azáltal, hogy
együttműködnek szolgáltató ügynökségekkel, állásközvetítő szolgálatokkal és a fogyatékos emberek szerveze-
teivel annak érdekében, hogy az általuk nyújtott szolgáltatások valóban találkozzanak a munkáltatók igényeivel.
Az adott munkára jelentkező megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos jelölt elbírálásánál a munkálta-
tóknak nyitottaknak kell lenniük arra, hogy szükség esetén átalakításokat végezzenek el a munkahelyen, a sze-
mélyi munkavégzés helyén, illetve a munkafeltételekben annak érdekében, hogy a jelölt a lehető leghatéko-
nyabban láthassa el a munkakörét. E tekintetben tanácsot és útmutatást lehet kérni a munkaközvetítő szolgála-
toktól, és más szakosodott ügynökségektől, illetve a fogyatékossággal élő embereket képviselő és támogató szer-
vezetektől. A módosítások megtervezését szükség esetén a megváltozott munkaképességű  vagy fogyatékosság-
gal élő és nem fogyatékossággal élő dolgozókkal folytatott konzultációk alapján kell elvégezni, továbbá a dolgo-
zók képviselőivel és az érintett  dolgozóval vagy dolgozókkal kötött megállapodás alapján kell megvalósítani.

A felvételi eljárás, kiválasztás során a fogyatékos személyek esetében gyakran más körülményekre is figyelni kell, mint
például a család hozzáállása a munka világába való bekerüléshez. Erre példa a miskolci székhelyű Phobex Kft. esete, akik
2004. óta foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű embereket. Az a szándék vezérelte őket, hogy szeretnének valakin se-
gíteni és felkarolni, így jó volna, ha érkezne egy lány vagy fiú és valamilyen takarítói vagy irodai kisegítő munkát végezne.
Így kerületek kapcsolatba középsúlyos fogyatékossággal élő fiatallal, Szabolccsal. Egy idő után Szabolcs megélte, hogy ő már
„komoly és önálló” ember, aki munkát vállal, ő ugyan olyan ember, mint a többi. Az édesanyjának ez a folyamat már annyira
nem tetszett, mivel a fia túl önálló lett és rájött, hogy milyen jogai vannak. Az édesanya úgy gondolta, hogy megszünteti Sza-
bolcs munkaviszonyát, nem volt képes feldolgozni, hogy felnőtt a gyereke és fogyatékosan is képes munkavégzésre. 

A fentiek miatt, most már kifejezetten figyelnek arra, hogy ha megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmaznak,
akkor a gondnokkal vagy a szülővel együtt jöjjön el az elbeszélgetésre. Megbeszélik, hogy milyen változásokat fog hozni a mun-
kába állás. Kocsákné Jákób Zsanett tulajdonos szerint „együtt kell haladni ezen az úton, mert ha nem egy irályba megyünk
az nem jó. Együtt kell nézni a problémát és a szülőt ugyanúgy képezni kell.” Szerinte másképpen nem lehet megváltozott mun-
kaképességű munkavállalót alkalmazni, mert valahol probléma és konfliktus lesz előbb vagy utóbb. Ebből kifolyólag most már
kérik, hogy legyen ott a meghallgatáson a szülő is, mert ha nincs ott félni fog, hogy mi fog történni a gyerekével a munkahe-
lyen. Elmondják neki, hogy jöjjön be beszélgetni, megnyugtatják, hogy jó kezekben van a gyerek, nem maffiózó céghez került,
aki rabszolgamunkát fog elvégeztetni a gyerekével. Kocsákné Jákób Zsanett szerint természetes a szülők félelme, hiszen hon-
nan tudja a szülő, hogy ki a vezető, ha el sem jön bemutatkozni. 

Az alkalmasság kritériuma, az ember és a munka megfelelése különféle tényezők komplex kapcsolatában
nyilvánul meg. A megfelelés legjelentősebb aspektusai: a szakmai (tudás, tapasztalat), az egészségügyi (pl. ér-
zékszervi), a jogi (pl. szakképzettség, állampolgárság) és a pszichológiai megfelelés, alkalmasság. A pszichológia
megfogalmazása szerint; az az ember alkalmas egy meghatározott pályára, munkára, aki testi ereje, ügyessége,
érzékszerveinek funkcionális épsége, értelmi és egyéb képességei, érzelmi adottságai és jelleme – vagyis egész sze-
mélyisége – révén az adott szakmában és munkakörben tartósan egyenletes és legalább átlagszínvonalon meg-
maradó teljesítményt nyújt, egészségének, idegrendszerének károsodása, beleset elkövetése és személyiségének
eltorzulása nélkül. Az alkalmatlanság következményei – a munkaügyi, jogi problémákon túlmenően – a terme-
lékenység, hatékonyság elégtelenségében és minőségileg kifogásolható munkatermékekben (esetleg a nagy selejt
%-ban), illetve elégedetlenségben nyilvánulnak meg. Ez utóbbi megbénítja az önálló kezdeményezéseket, rossz
„pszichés légkört” hoz létre, néha vezetési és munkaerő-gazdálkodási problémát (fluktuációt, antiszociális vagy
más, erkölcsileg helytelen kompenzációt, különféle neurotikus tüneteket, stb.) okozhat [Dienesné – Bodó, 2007].

Az alkalmasság-vizsgálat arra törekszik, hogy a dolgozók, vezetők későbbi munkahelyi magatartását (telje-
sítményüket, munkájuk minőségét) az elvégzett vizsgálatokkal előre jelezze [Klein B. – Klein S., 2006]. Az alkal-
masság-vizsgálat legfőbb értéke az, hogy segítségével növelhető azoknak az aránya, akik kiválóan megfelelnek,
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beválnak. Az alkalmasság az egyén és a pálya, munkakör potenciális, a beválás pedig a tényleges, valóságos meg-
felelését jelenti. A különböző zavaró tényezők miatt a beválás természetesen sohasem lehet százszázalékos. Meg-
felelő alkalmasság-vizsgálat híján azonban gyakran ennél lényegesen kisebb.

Általánosan használható kiválasztási folyamat nem határozható meg. Minden szervezetnek magának kell el-
döntenie, hogy melyik variáció a leginkább költségtakarékos, és melyik segíti leginkább a számára legjobb je-
lentkezők kiválasztását. A lépések a szervezet nagyságától és a betöltendő munkakörök típusától függően szer-
vezetenként változhatnak. Általában jellemző azonban, hogy az első lépés a toborzás eredményeként befutott je-
lentkezések áttekintése. Ezután azokat a jelentkezőket vizsgálják meg, akik megfelelnek a munkaköri elváráso-
kat [Dienesné – Bodó, 2007].

Szinte minden állás esetében a legelső alkalmazott eljárás a „pályázati anyag” értékelése. A pályázati anyag
rendszerint kísérőlevélből, és önéletrajzból áll. Ehhez szükséges különböző mellékleteket csatolni, ilyenek a kért
igazolások illetve a fénykép. Ez az előzetes szelekció általában nem igényel humán erőforrás képesítést, mert
mint a jelentkezések első fázisa a kizáró feltételek alapján szűrik meg a jelentkezőket: rendelkezik-e a pályázó a
kiírt feltételekkel vagy sem. 

Az önéletrajz összeállítására nagy hangsúlyt kell fektetni az álláskeresés során, hiszen minden eleme jellemzi
az álláskeresőt, az olvasóban kialakítja az első benyomást, egyszerűsíti a kiválasztás folyamatát. A pályázónak tö-
rekedni kell arra, hogy kifogástalan önéletrajzot állítson össze mind tartalmi, mind formai szempontból. Az öné-
letrajz tartalmából a munkáltató számára ki kell derülnie, hogy az álláskereső képzettsége, kvalitásai és tapasz-
talatai alapján alkalmas a meghirdetett állás betöltésére.

A hagyományos típusú önéletrajz fogalmazás formájában készül, az átláthatóság érdekében bekezdésekre ta-
golódik és a szülők adatait is tartalmazza. Napjainkban szinte már alig használatos. Az amerikai típusú önéletrajz
a karriercélra utaló frappánsan megfogalmazott mondattal indít, így egymástól jól elkülönített fejezetekre tago-
lódik, melynek segítségével az olvasó azonnal információt kap az elvégzett tanulmányokról, a betöltött pozíci-
ókról és a hozzá kapcsolódó feladatokról. A készségek, képességek illetve a személyes érdeklődési kör külön fe-
jezetben jelennek meg. A funkcionális önéletrajz az évszámok elhagyásával és a betöltött funkciók, pozíciók ki-
hangsúlyozásával készül. Cél az, hogy a megszerzett tapasztalatokat állítsa reflektorfénybe. Főleg olyan mun-
kavállalóknak érdemes ezzel élniük, akiknek túl sok állásuk volt, valamint akiknek jelenlegi állása egyáltalán
nem kapcsolódik a megpályázott álláshoz. A kronologikus önéletrajz formailag az amerikai típusra hasonlít. Jel-
legzetessége, hogy az iskolai végzettség és a munkahelyi tapasztalat időrendi sorban a jelentől a múlt felé halad,
az évszámok, hónapok kihangsúlyozásával. A kombinált önéletrajz az előző két típus vegyítése, mely kiemeli az
előnyös tulajdonságokat, de a hátrányos következtetések levonásához szűk teret enged. Folyamatos, pozitív mun-
katörténet esetén és akkor előnyös, ha semmiről sem akarja elterelni a figyelmet a jelölt.

A piaci folyamatok erősödésével párhuzamosan csökken a munkavállalói hűség szerepe. Egy átlátható piacon,
ahol a munkaerő áramlását nem korlátozza az információhiány, előbb-utóbb érvényesül az egységes ár törvénye.
Ezt a képzettség és a képességek határozzák meg, nem pedig az, hogy az alkalmazott hány éve dolgozik a cégnél.
Ilyen körülmények között természetesen felgyorsul a munkaerő áramlása. Ez magyarázza a friss önéletrajzok élet-
tartamának csökkenését, amely a Recruitsoft.com szakértői szerint ma mindössze 72 óra. [Dienesné, 2007].

A felvételi elbeszélgetés (interjú)- akár négyszemközti megoldással, akár felvételi bizottsági formájában- a
kiválasztás legnépszerűbb módja. Az elbeszélgetés során egyedi kétirányú információcsere válik lehetővé, amely
alapján eldönthető, hogy a jelentkező megfelelő kapcsolatot tud-e majd kialakítani kollégáival, valamint, hogy
illik-e a szervezet kultúrájába [McKenna – Beech, 1998]. A felvételi elbeszélgetés megszervezésének első lépése a
színhely kiválasztása, melynek során igyekezni kell lehetőleg minden zavaró körülményt kizárni (telefon, nagy
forgalmú helyiség, zaj stb.) Az ülőalkalmasságot úgy kell elhelyezni, hogy egy szinten legyenek. Így a társalkodó
partnerek szembefordulva, azonos magasságban folytathatják a beszélgetést.(A jó megfigyelés csak így lehetsé-
ges.). Ügyelni kell arra is, hogy a térköz ne legyen nagy. Jó, ha a jelentkezőt „karnyújtásnyira” ültetik. Az ízlése-
sen berendezett fogadószoba (vagy társalgó) az első kedvező benyomást keltheti a jelentkezőkben (ennek ellen-
kezője is igaz, a siralmas állapotot tükröző helyiség riasztó is lehet). 

Az alkalmazott interjústratégia függ a munkakör jellegétől, a kérdező személyiségétől és a szervezeti kultú rától.
Az egyes stratégiák kombinációja is elképzelhető egy interjú során [Kővári, 1991]. A sikeres interjúhoz több síkon
kell felkészülnie a jelöltnek – nemcsak azt kell bizonyítania, hogy el tudja végezni az adott munkát, hanem azt is,
hogy be tud illeszkedni az adott szervezet és csoport életébe. A felvételi beszélgetések lehetnek négyszemköztiek,
de lehet, hogy két vagy akár több felvételiztetővel találja szemben magát. Egyre ritkábban dől el egy beszélgetés
után, hogy a jelölt megkapja-e az állást, többlépcsős eljárásra kell felkészülni. Az első interjú általában csak elő-
zetes vizsgálódás, mégis ez a legfontosabb esemény a felvétel folyamatában.  Az interjú során feltett kérdések ál-
talában három fő témakört érintenek: képes elvégezni az adott munkát; el akarja végezni azt a bizonyos felada-
tot; illetve be tud illeszkedni a szervezetbe? Persze különbség van kérdés és kérdés között is. Számíthat például
nyílt kérdésekre, amelyek célja a kérdezett beszéltetése, megnyitása. Ezek a kérdések bővebb, „mesélős” választ
igényelnek és persze újabb kérdéseket gerjesztenek – ezek az úgynevezett követő kérdések, amelyek szintén ki-
fejtős választ várnak. Vannak olyan kérdések is, amelyekre konkrét tényeket vár a kérdező (direkt kérdések), de
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számíthat a kérdések kombinációjára is – ezek általában a jellemző személyiségjegyekre kíváncsiak. A célzott
kérdések a gondolkodására kíváncsiak Természetesen tilos olyan kérdéseket feltenni vagy olyan helyzetet te-
remteni az interjú során, amely sérti az egyenlő bánásmód követelményét, amely közvetlen vagy közvetett hát-
rányos megkülönböztetésnek minősül.

Az interjúkészítő csoportok tagjainak mind a magán, mind a közszolgálati szektorban útmutatást kell adni a
fogyatékos személyekkel való interjúkészítési és kiválasztási folyamathoz. A munkáltatóknak fontolóra kell ven-
niük annak a módját, hogy lehetővé tegyék a fogyatékossággal élő jelentkezők más jelöltekkel egyenlő feltételek
melletti részvételét az interjúkban, például azzal, hogy támogatják jelnyelvi tolmács közreműködését, kísérő vagy
pártfogó jelenlétét. Az interjúkra szóló meghívás kiadásával a munkáltatók ösztönözhetik a fogyatékos munka-
vállaló jelölteket, hogy előre bejelentsék, milyen különleges feltételekre és átalakításokra lehet szükségük az in-
terjún való részvételhez. A fogyatékos munkavállaló jelöltekkel és dolgozókkal közölni kell, hogy milyen vál-
toztatásokat eszközöltek a felvételi eljáráson annak érdekében, hogy hátrányok nélkül indulhassanak [Dienesné
– Bodó, 2007].  

Az interjúkon természetesen a jelöltnek nem minden tulajdonságára derül fény. A tesztek alkalmazása je-
lentős előkészületeket igényel. Az alkalmazó igénybe vehet tesztközpontokat, vagy saját tesztcsomagot ké-
szíthet. Mindkettő költséges és időigényes. A munkaerő tartós munkahelyi kötődésének egyik lényeges felté-
tele az alkalmasság, ezért a korszerű munkaerő-gazdálkodástól elválaszthatatlanok az alkalmassági vizsgála-
tok. Az alkalmassági tesztek az egyén képességeit mérik valamely speciális területen. Két fő csoportját külö-
nítjük el, a mentális képességek és a speciális képességek tesztjeit [Parányi, 1975]. Az alkalmasság-vizsgálatnak
szigorú feltételei vannak, amelyeknek betartása célszerű. Csak abban az esetben végezhető, ha már meghatá-
rozták az illető pálya, szakma vagy tevékenység által támasztott pszichikai követelményeket. Ezek lehetnek ké-
pességek, vagy személyiség-jellemzők. A pszichikai követelmények mérésére szolgáló, specifikus eljárásokból
álló tesztcsomagot össze kell állítani, és ki kell próbálni, lehetőleg nagyszámú emberen. Ki kell mutatni az ösz-
szefüggést a teszteredmények és a szakmai sikeresség között. Nem minden szakma vagy tevékenység számára
dolgoztak ki alkalmasság-vizsgálatot, hiszen a legtöbb átlagos képességű ember alkalmas a szokványos szak-
mák megtanulására. De vannak olyan foglalkozások, beosztások, amelyekben nagyon fontos az alkalmasság
vizsgálata [Dienesné, 2005].

Az intelligenciateszteket a mentális képességek mérésére fejlesztették ki. Jellemző módon különféle szekci-
ókból állnak, amelyek vizsgálják a logikai képességeket, az analógiaképzés, az elvonatkoztatás és a numerikus ké-
pességet. Alkalmazásuk azon munkaköröknél célszerű, ahol ezekre a tulajdonságokra valóban szükség van.

A személyiségtesztek a személyiség összetevőinek azon dimenzióit mérik, amelyek egy-egy pozíció betölté-
sénél elengedhetetlenül szükségesek. A személyiségtesztek alkalmazása csak képzett pszichológus bevonásával
tanácsos. Hátránya, hogy a tesztelt egyén őszinteségén múlik a teszt megbízhatósága [Gyökér, 1999].

Az írás nem más, mint az emberre jellemző legösszetettebb, egész agyat igénybevevő mozgások egyike, ahol
akaratunktól teljesen független események jelennek meg. Az írás az egész emberre jellemző és megmarad. A gra-
fológia olyan technika, amely a kézírás elemzése alapján következtetéseket von le a jövőbeli teljesítményre vonat-
kozóan. A felvételizőnek legalább egy oldal terjedelmű spontán, töltő – vagy golyóstollal irt szöveget kell leadnia
a grafológiai vizsgálathoz, lehetőleg meg nem vonalazott papíron. A grafológus személyiségtérképet tud adni a
vizsgált illetőről, meg tudja határozni az egyén erős és gyenge pontjait. Manapság már nemcsak vezető beosztású
munkaerő kiválasztásánál alkalmazzák, hanem beosztotti fizikai munkakörök betöltésénél is [Siposné, 1997]. 

A pszichológiai alkalmasság-vizsgálat típusa elsősorban a cél jellegétől függ. E szerint megkülönböztethe-
tünk szűrő, tájékoztató és speciális célt szolgáló vizsgálattípusokat [Dienesné – Bodó, 2007].  A szűrő jellegű al-
kalmasság-vizsgálat lényegében egy, vagy néhány, az alkalmasság szempontjából kitüntetett fontosságú szemé-
lyiségjegyre, funkcióra, tendenciára irányul. Feladata, hogy a meghatározott adottságról vagy funkcióról, illetve
ennek hiányáról ismeretet szolgáltasson. A vizsgálat ezért gyakorlatilag valamely szempont (vagy szempontok)
szerint történő kiválasztó vagy szűrő tömegvizsgálat (pl. a baleset szempontjából veszélyeztetettek, a valamely
képességkövetelmény minimumát el nem érők kiszűrésére).

A tájékoztató jellegű vizsgálat különösen jó szolgálatot tehet a pályaválasztási-, orientációs tanácsadásban, a
munkaerő irányításában felmerülő problémák megoldásában.

A speciális alkalmasság-vizsgálat rendszerint valamely személyiségjegy, tendencia, funkció részletes vagy sa-
játos szempontú megvilágítását célozza. Feladata lehet egyebek között, pl. bizonyos különös fontosságú és jel-
legzetes vagy tipikus helyzetekben a döntőképesség, az affektív működés, vagy a nagy érzelmi feszültséggel járó
feladatkörben a szabályozó funkció vizsgálata, stb.

Sok szervezetnél általában nincsenek felkészülve pszichológiai alkalmasság-vizsgálatok végzésére, ha erre
szükség van, akkor a megfelelő intézménybe irányítják az ügyfelet, vagy külső szakembereket hívnak meg a fel-
adat elvégzésére. Ez azonban meglehetősen költséges eljárás, ezért több vállalatnál kidolgozták a náluk létező fon-
tos szakmák, munkakörök számára az alkalmasság-vizsgálatot és maga a vállalat biztosítja a tesztelést, saját pszi-
chológus alkalmazásával.
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Bizonyos munkakörök képesség-, ill. készségigénye műszerek segítségével is megítélhető. Műszerrel mérhető
egyszerű mentális képesség például a sok mindent meghatározó, legelemibb képességünk, a figyelem. Motoros
képességeink közül a szem-kéz, a két kéz vagy két láb ill. a kéz-láb koordinációjának mérésére használhatók mű-
szerek.

Az Assessment Center magyarul Értékelő Központ egy olyan módszer, amely során különböző értékelő el-
járásokat alkalmaznak annak meghatározására, hogy valamely pozíció várományosai megfelelnek-e azoknak a
követelményeknek, amelyek az adott munkakör eredményes ellátásához szükséges. Kitűnően megfigyelhető,
hogy feszült helyzetben ki hogyan viselkedik, és ebből következtetnek arra, hogy éles stressz helyzetben a jelölt
valószínűleg hogyan fog reagálni. Az AC-t általában nagyvállalatok használják kulcsfontosságú beosztásokba
történő felvételiztetés esetén, mert segítségével jól megfigyelhető a jelöltek munkavégzése, munkához való hoz-
záállása, alkalmazkodó képessége a környezeti változásokhoz [Juhász, 2006].

A felvételi tesztnek és a kiválasztásnak az adott szaktudásra, ismeretre és képességre kell fókuszálnia, amely
a betöltendő munkakör ellátása szempontjából lényeges. A tesztek kiválasztásánál gondoskodni kell arról, hogy
azok olyan formátumúak legyenek, amelyek a fogyatékossággal élő jelentkezők számára is hozzáférhetők. Ugyan-
csak gondosan meg kell vizsgálni a kiválasztás kritériumait is annak biztosítására, hogy azok még akaratlanul se
zárjanak ki megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élő személyeket [Dienesné – Bodó, 2007]. 

A hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való belépése vagy visszatérése társadalmi-gazdasági, egész-
ségügyi helyzetükből adódó problémák összetettségéből, halmozódásából fakadóan ritkán tud megvalósulni
külső segítség nélkül. A munkaügyi kirendeltségek humán szolgálatai és egyre több non-profit szervezet is a kö-
vetkező szolgáltatások nyújtásával segíti az álláskeresőket [Internet1] http://www.hrportal. hu/index.phtml?page=
feature&id=34296. Ezt a segítő tevékenységet a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet szabályozza.

A munkaerőpiaci szolgáltatások formái a következők [Dienesné – Bodó, 2007]:
A munkatanácsadás célja, az azt igénybe vevő személy elhelyezkedését akadályozó körülmények feltárása, va-
lamint az azok megszüntetésére, a sikeres elhelyezkedés megvalósítására irányuló terv kidolgozása.

A pályatanácsadás célja, az azt igénybe vevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítése, és
számára érdeklődésének, képességének, személyiségének és a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő pályaterv ki-
alakítása. A pályatanácsadás formái: pályaválasztási tanácsadás, pályamódosítási tanácsadás. A pályaválasztási
tanácsadás elősegíti a pályaválasztási döntés meghozatalát, az e döntésnek, valamint a munkaerőpiaci kereslet-
nek megfelelő képzési lehetőség kiválasztását. A pályamódosítási tanácsadás segítséget nyújt új képzési irány
vagy foglalkozás megtalálásához olyan személy számára, akinek a szakmai képzettsége a személyiségének, ké-
pességének, valamint a munkaerőpiaci keresletnek nem felel meg.

Az álláskeresési tanácsadás célja azok elhelyezkedésének elősegítése, akik munkát akarnak vállalni, de nem
rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel. Az álláskeresési tanácsadás formái: egyéni álláskeresési
tanácsadás, álláskeresési technikák oktatása (3 napos csoportos foglalkozás). Célja: az álláskeresésben eredmé-
nyesen hasznosítható legfontosabb álláskeresési technikák (telefonálás munkaadónak, önéletrajzírás, felkészü-
lés a személyes találkozókra, a meg nem hirdetett állások felkutatása, stb.) megismerése. A megszerzett ismere-
teket a résztvevők az álláskeresésük során önállóan alkalmazzák. Az álláskereső klub (3 hetes csoportos foglal-
kozás) célja: az álláskeresésben eredményesen hasznosítható álláskeresési technikák (telefonálás munkaadónak,
önéletrajzírás, felkészülés a személyes találkozókra, a meg nem hirdetett állások felkutatása, stb.) megismerése,
elsajátítása, annak eredményes alkalmazása kiscsoportos foglalkozások keretén belül. Végső cél, hogy a klub ideje
alatt mindenki találjon magának megfelelő állást, amit a klubvezetők folyamatos támogatásával, önálló álláske-
reséssel érnek el.

A rehabilitációs tanácsadás célja, hogy meghatározott szolgáltatások nyújtásával elősegítse a foglalkozási re-
habilitáció irányának meghatározását, olyan – az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének m) pontjában meghatározott – meg-
változott munkaképességű személyek számára, akik képzettségi szintjüknek megfelelő munkakörbe nem köz-
vetíthetők.

A tanácsadás azon megváltozott munkaképességű és munkavállalási hajlandósággal rendelkező ügyfeleknek
ajánlott, akik elhelyezkedési problémával küzdenek, segítségre szorulnak az aktuális életútjuk tervezésében, a to-
vábblépés irányának meghatározásában és döntésük meghozatalában.
1. Akik egészségkárosodásuk miatt nem érzik magukat teljes értékű embernek, tanácstalanok, nem tudják meg-

fogalmazni céljaikat, nincs jövőképük.
2. Akik nem tudják, hogy aktuális élethelyzetük megoldásához hol és milyen segítséget kaphatnak.
3. Akiknek nincs szakmájuk, szakképesítésük, és szeretnének egészségi állapotuknak megfelelő pályát vá-

lasztani.
4. Akik megváltozott munkaképességük miatt eredeti szakmájukban nem tudnak elhelyezkedni, vagy alacsony

iskolai végzettségűek és nem tudják milyen foglalkozás irányába induljanak el.
5. Akiket foglalkoztatást elősegítő támogatással közvetítenek ki, de bizonytalanság merül fel munkahely megtartó

képességükben.
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A munka-, pálya- álláskeresési és rehabilitációs tanácsadáshoz, továbbá a munkaerőpiaci képzéshez kapcso-
lódóan – amennyiben arra a szolgáltatás céljának elérése érdekében szükség van – a szolgáltatást igénybe vevő
személy részére pszichológiai tanácsadás is nyújtható. A pszichológiai tanácsadás segít feltárni az álláskeresők
számára az életvezetésből, a személyiségproblémákból eredő, elhelyezkedést akadályozó körülményeket. A ta-
nácsadások egyéni és csoportos formában a következő módon valósíthatók meg: egyéni tanácsadói beszélgetés,
csoportos tanácsadás, strukturált csoportfoglalkozás, érdeklődés-, érték-, képesség-, valamint személyiségvizs-
gálat, pályaismeret bővítése.

A miskolci székhelyű Phobex Kft. tulajdonosa szerint a kiválasztás esetében hiteles alapítvánnyal kell együtt dolgozni.
A Szimbiózis Alapítványt nekik komoly emberek ajánlották, akik szerint, amit az alapítvány mond, hogy hogyan csinálják,
az a gyakorlatban úgy is van. Kocsákné Jákób Zsanettnek fontos volt, hogy mihez adja a nevét, és hogy az a program meg is
valósuljon. Pénzt kidobni az ablakon nem szeretnének, ez az egyik sarokpont. A másik szempont, hogy a jó alapítványnak jól
kell kiválasztani a munkavállalókat, akiket ki akar közvetíteni. 

Egyik esetben közel 40 főből választották ki a munkatársat a Szimbiózis Alapítvány segítségével. Az interjú tapaszta-
lata alapján a vezető elmondta, hogy volt olyan fogyatékos jelentkező, (ez is magyar realitás) akinek, amikor azt mondták,
hogy 7.5 órát kell dolgozni, a jelentkező azt válaszolta, hogy akkor elmegy az egész napja a munkával. Itt is vannak és kel-
lenek is elvárások a munkavállalóval szemben. Azért a nyílt piacon másabb a munkavállalás, mint a védett foglalkoztatási
intézményekben.  

Kocsákné Jákób Zsanett elmondása alapján a kiválasztás gyakorlata az ő esetükben az, hogy szűrni kell, hogy 20 ember-
ből mégis ki lesz az, aki képes lesz elvégezni a munkát. Van amikor a szülő is eljön. Ekkor meg szokta kérni a szülőt, hogy ne
szóljon bele a folyamatba. Volt olyan eset, amikor megkérte rá a szülőt, ennek ellenére mégis ő beszélt, mivel (szerinte) az ő
fia nem beszél és ezt értsék meg. A vezető szerint így nem tud munkát vállalni fogyatékos személy. Amikor később vissza-
mentek ugyanabba az intézménybe, odament hozzájuk a fiatalember és azt mondta, hogy nagyon szeretné a munkát elvál-
lalni, mert higgyék el, hogy meg tudja csinálni. (És a fiúnak akkor volt szája, nyelve és mindent el tudott mondani). 

A fogyatékos emberek foglalkoztatása során mind a munkaadói, mind a munkavállalói oldalon több előny je-
lentkezik [LSI].
Ezek közül a legfontosabb, hogy:
• örömet, kihívást, motivációt jelent a fogyatékos embernek a munka, éppen ezért sokkal figyelmesebben, gon-

dosabban, pontosabban végzi azt;
• a fogyatékos emberek képesek és tudnak is hasznos és produktív munkát végezni;
• viszonylag könnyebben beilleszthetők egy munkahelyi közösségbe, termelési folyamatba, bár a közgondol-

kodás ezt általában problémásnak tartja;
• kevesebbszer váltanak munkahelyet, ha képességeiknek, tudásuknak megfelelő munkatevékenységet végez-

nek, ezáltal a cég iránt elkötelezett, lojális munkaerő válik belőlük, emiatt csökkenhet abban a munkakörben
a fluktuáció;

• az elvárt minőségnek megfelelően végzik feladatukat, ha rátalálnak arra a munkára, amit szívesen végeznek;
• szabálykövetők, szigorúan betartják a munkahelyi, munkavédelmi előírásokat;
• a fogyatékos munkavállaló befogadása közösségépítő erőként javítja a munkamorált, erősíti a többi dolgozó

cég iránti elkötelezettségét is;
• a cég szervezettsége is nőhet azáltal, hogy fogyatékos ember felvétele esetén – a beilleszthetőség érdekében –

jobban átgondolják a vezetők a különböző munkahelyi folyamatokat, melyik munkakörtől mit vár el ered-
ményként;

• az egyéni képességeknek megfelelően markánsabban lehet differenciálni a munkatevékenységeket, 
• a munkatársakat, kollégákat is tehermentesíteni lehet, hiszen mindenki a képességeinek megfelelő feladatokat

kap;
• egy fogyatékos ember integrálása szemléletbeli változást is hozhat, megjelenik a közösség életében az egymás

iránti figyelem, tolerancia;
• az alkalmazottakból olyan emberi értékeket válthat ki a fogyatékos munkatársakhoz való érzelmi viszonyu-

lás, amely energizálhatja, motiválhatja, javíthatja a csoportkohéziót, ami a mai világban is nagyon fontos lehet;
• a vállalat megítélését pozitívan befolyásolhatja, ha köztudottá válik, hogy érvényesül az esélyegyenlőség elve

a munkaerő-kiválasztás folyamán, és a beilleszkedés folyamatában;
• PR-értéke is van a szervezetnek a fogyatékos emberek befogadásában tett lépéseinek;
• gazdasági érdek is fűződhet a fogyatékos munkaerő foglalkoztatásához, hiszen igénybe lehet venni azokat a

támogatásokat, dotációkat, pályázati lehetőségeket, melyek a foglalkoztatással elérhetővé válnak;

Nehézségek a fogyatékos emberek foglalkoztatása során [LSI]:
• anyagi befektetést igényelhet egy-egy munkahely kialakítása (fizikai vagy kommunikációs akadálymentesítés);
• hosszabb időt igényelhet egy-egy munkafolyamat betanítása;
• fel kell készíteni a fogyatékos ember fogadására, a vele való kommunikációra, és kapcsolatépítésre a közvet-

len munkatársakat, ami esetenként konfliktusokat válthat ki;
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• bizonyos esetekben meg kell bíznunk egy segítő kollégát, mentort a munkavállaló mellé, aki támogatja, segíti
a beilleszkedést, és a munka biztonságos elsajátítását;

• odafigyelést és fegyelmet kíván a kollégáktól a fogyatékos munkatárssal való együtt dolgozás, ami néha teher
az ott dolgozók számára;

• néha nehezebb egy fogyatékos embernek elmondani, hogy hibázott, ami problémákat, konfliktusokat okozhat
a munkatársak között;

• a nem kellően felkészített kollégák esetén megjelenhet viselkedészavar egy adott közösségen belül, mert nem
tudnak hogyan viszonyulni, viselkedni a megváltozott munkaképességű munkavállalóval szemben;

• a fogyatékos emberek foglalkoztatásával kapcsolatos új ismereteket, jogszabályokat kell megismernie a mun-
kaadónak.

A Magyar Telekom megkérdezett vezetői szerint „a fogyatékos munkavállalók a szervezethez gyakran sokkal hűsége-
sebbek és lojálisabbak, mint ép társaik. Büszkék arra, hogy nem segélyen élnek, hanem értelmes és tartalmas munkát végez-
nek, amiért fizetést kapnak. Nem szeretik, ha sajnálják őket, és úgy látjuk, hogy fontos számukra, hogy munkateljesítmé-
nyüket ugyan olyan módon értékeljük, mint ép társaikét. Fogyatékos személyek alkalmazásakor tehát elsősorban a szervezet
iránt maximálisan elkötelezett kollégát kapunk, akinek alkalmazása segít a jobb, emberségesebb munkahelyi légkör megte-
remtésében. Ez pedig kedvezően hat az egész csoport munkateljesítményére is.” 

Hasonlóan vélekedik a Technoplast vezetője, Zai Péter is. A fent felsorolt előnyök közül a legfontosabbnak azt tartja, hogy
a fogyatékos munkavállalók megbízhatóbb munkaerőnek bizonyulnak. Tapasztalata szerint a fogyatékos személy jobban ra-
gaszkodik a munkahelyéhez, jobban lehet rájuk számítani ha befogadta őket a környezetük, mivel nehezebben találnak mun-
kát. Azáltal, hogy gyengült valamelyik érzékszervük, másik felerősödött és ez bizonyos munkakörökben jól ki tudja hasz-
nálni. A vezető szerint a fogyatékos munkavállalók türelmesebbek, nyugodtabbak, precízebbek, pontosabbak, amik a fent em-
lített okokra is visszavezethetők. Elmondása szerint a fogyatékos alkalmazottai jó kedélyűek és csak javasolni tudja a leendő
munkavállalóknak, hogy bátran alkalmazzanak fogyatékos személyeket, természetesen csak megfelelő munkakörben.

Ugyanakkor a fogyatékos személyek foglalkoztatásnak vannak árnyoldalai is, amit a munkaadónak fel kell vállalni. Fi-
gyelembe kell venni, hogy a fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű személy gyakrabban megy orvoshoz, vagy táp-
pénzre. Zai Péter elmondása alapján ez szervezetének évente 2-3 millió forint plusz kiadást jelent. Ennek ellenére foglalkoz-
tatás előnyeit helyezi előtérbe, valamint vallja, hogy nem kell különbséget tenni a munkavállalók között. Véleménye szerint
jelentős szerepe van a befogadó közösségnek abban, hogy beválik-e a fogyatékos munkaerő. Ahogy mondta „Csak egy kis oda-
figyelésre van szükség – észrevétel nélkül”.

Az esélyegyenlőség elvét valló és gyakorlatát folytató szervezeteknek (mint munkaadóknak) az emberi erő-
forrás stratégia valamennyi szintjén úgy kell eljárni, hogy a szervezet érvekkel alátámasztott megoldást és vála-
szokat találjon saját maga, illetve szükség esetén a szervezetben dolgozó ép munkavállalók számára, hogy miért
jó a szervezetnek fogyatékos személyt alkalmazni. Ki kell dolgoznia továbbá mindazokat a kommunikációs eljá-
rásokat és helyet kell találni a szervezet külső és belső kommunikációs platformjain arra, hogy hatékonyan ke-
zelje az esetleges negatív visszhangokat a megváltozott munkaképességű személyek alkalmazását illetően. 

3.4. A humán erőforrás menedzsment tevékenységterülete – A munkakörök kialakítása
A szervezet legkisebb tagozódási egységét munkakörnek nevezzük. Munkakör alatt olyan személy orientált fel-
adatkomplexumot (részfeladatok összességét) kell érteni, amely független a személyi változásoktól. A szervezeti
felépítés kialakításánál az embert, mint munkaerőt meghatározott feladatokkal bízzák meg, feladatai ellátásához
megfelelő eszközökkel látják el. A munkakör létrehozásához szükséges a vezető tervező munkája, vagyis azon
feladatok ellátása, amelyek az adott munkakör célját adják [Dienesné, 2007].

Tóthné [2000] úgy definiálta a munkakört, mint a szervezeten belül egy-egy folyamat, tevékenység alapegy-
sége, amely a munkamegosztás alapján elkülönül és meghatározza egy munkavállaló elvégzendő feladatait. 

Kiss [1994] szerint a munkakör szűkebb értelemben azon feladatok összessége, amelyeket a dolgozónak el kell
végeznie a munkája során. Tágabb értelmezésben a munkakörbe nemcsak magát a feladatot, de a munkavégzés
helyét, a munkavégzés rendjét, a teljesítés módját, a munkavégzéshez kapcsolódó felelősséget, sőt a dolgozó kap-
csolatrendszerét is beleértjük.

Juhász – Minya [2007] szerint általánosságban elmondható, hogy egy megváltozott munkaképességű ember
minden olyan tevékenységet el tud látni, ahol a képességeit, szaktudását, tapasztalatait fel tudják használni, ahol
figyelembe veszik fogyatékosságából adódó korlátait, és emiatt nem kerül balesetveszélyes helyzetbe.

A fenti kijelentést támasztja alá Zai Péter, a Technoplast igazgatója is. Szerinte az a legfontosabb a fogyatékos, illetve meg-
változott munkaképességű személyek foglalkoztatásánál, hogy megfelelő munkakört találjunk számukra. A vezető 20-25 éve
foglalkoztatott először rehabilitált munkaerőt, amikor gyógyszeres üveg kupakok válogatására volt szükség. A munka elvég-
zéséhez nagy türelemre és pontosságra volt szükség, mivel ezen az orvosi termék gyártási területen nulla ppm számot, azaz
nulla hibás terméket kellett biztosítani. Ez idő alatt 20-25 mozgássérült személynek biztosított folyamatos munkát 2-3 évig.
Az igazgató 2000-től egy pályázat kapcsán ismét kapcsolatba került fogyatékos személyekkel, akkor 10-12 főnek adott mun-
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kát 2-3 évig. Az ekkor felvett dolgozók egy része a mai napig nála dolgozik. Ebben az esetben a munkakör a prototípus gyár-
tás során jelentkezett. Ők voltak, az úgynevezett „finishelők”, ugyanis az volt a feladatuk, hogy amikor elkészült egy öntött
alkatrész, ezt fel kellett csiszolni, azaz kikészíteni. Ehhez türelemre, pontosságra, és kézügyességre is szükség volt, a gyakor-
latban jobban beváltak, mint az ép munkavállalók. Ez utóbbi munkakört a szervezetnék hallássérült, illetve siketnéma dol-
gozók töltik be. Bár a fogyatékosság következtében kommunikációs problémák léptek, illetve lépnek fel, ez nem okoz gondot a
munkakör feladatainak pontos elvégzésében. Véleménye szerint a munkaerő kiválóan bevált, így került sor további fogyaté-
kos munkavállaló, elsősorban az ajánlásoknak köszönhetően, rokonok, ismerősök foglalkoztatására.

Zai Péter szerint a megváltozott munkaképességű, mozgássérült munkavállalók is beváltak a szervezetnél. Őket az egész-
ségügyi problémák miatt, szükség esetén 6, vagy 7 órában foglalkoztatja különböző munkakörökben.

A Miskolci Patyolat Zrt. a Szimbiózis Alapítványon keresztül került kapcsolatba szellemi fogyatékos munkavállalókkal.
Varga Tamás elmondása szerint a két „közvetített” kolléganő az egy év alatt sikeresen beilleszkedett, elfogadták őket és a
munkájukat is becsülettel végezték, így a mentori kísérettel járó egy év után felvették őket a létszámba. A szerződésükben nem
jelenik meg a munkaképesség csökkenésük, és kitaláltak számukra egy új munkakört: „hajtogató”, mert ezt a munkafázist vé-
gezték legjobban, gyakran megszégyenítve a munkatársaikat. 

Az egyik kolléganő nagyon jól hajtogatott. Azt látták előnynek, hogy a kolléganő nem ment cigizni, nem ment sehová,
hanem kitartóan és precízen hajtogatott, sok más kolléganőhöz képest sokkal jobban dolgozott. A vezető szerint azon a szűk
területen, munkakörben, amit a fogyatékos munkaerő végzett, az egyik legjobbnak bizonyult. Véleménye szerint más  mun-
kavállaló tud trükközni, míg a fogyatékos személy nem tud és nem is akar. Nem napi 8 órában, hanem napi 6 órában dolgo-
zik, de ebben az időben úgy dolgozik, hogy szólni kell, hogy menjen el reggelizni. 

A másik fogyatékos kolléganő szintén hajtogat. Vele már az a probléma, hogy neki, minden héten el kell mondani ugyan-
azt többször, azaz minden feladatot el kell újból mondani. Tart nála egy pár napig a figyelem, és utána újra el kell mondani.
De ezt a kollégák nagyon jól kezelik, újra és újra elmondják, hogy mi a feladata. Ő is jól elvégzi a feladatát, sőt varrógépet is
tud kezelni, több mindent rá lehet bízni. 

A termelési igazgató szerint a többi munkatárs tökéletesen elfogadta az új munkatársakat, jól beilleszkedtek, és csinálják
a dolgukat.

A Magyar Telekom T-Mobile és Integrált Call Centerében az akadálymentes környezet biztosításával, minden feltétel adott
a mozgásukban korlátozott munkavállalók foglalkoztatásához. Náluk elsősorban operátori, adminisztratív és postázó mun-
kakörben dolgoznak. 

Számukra is fontos, hogy megfelelő munkakört találjanak a fogyatékos, megváltozott munkaképességű munkavállaló szá-
mára. Szükség esetén változtatások végrehajtására is hajlandó a szervezet. Például a korábban említett HEFOP projekt során
felmerült problémák, és a sikeresség érdekében azon résztvevőknek, akik számára túl összetettnek bizonyult az operátori mun-
kakör, vagy egészségügyi okok miatt nem tudták ellátni a feladataikat, egyéb lehetőségeket, munkafeladatokat ajánlottak fel: 

• 13 munkatárs kipróbálhatta magát proaktív területen, illetve 5 fő BO munkakörben is. Utóbbi eredményeképpen a BO 1
főt – a határozott idejű szerződésének lejáratát követően – normál munkaszerződéssel foglalkoztat.

• Külön koordinátort jelöltek ki a HEFOP csoport összefogására. Ezzel nem csak a beilleszkedést könnyítették meg, hanem
– az igényeiket szem előtt tartva – egyéni, személyre szabott kapcsolatot is kialakítottak velük. 

• Az operátori munkakörbe történő könnyebb beilleszkedés érdekében munkaidő-beosztásukat rugalmasan kezelve az egyéni
igényekhez alakították (pl. maximálisan figyelembe vették a betegségekből adódó sajátosságokat: korai és késői műszakok
mellőzése, stb.).

• Munkakedvüket, motiváltságukat a vállalat – saját forrásból – plusz anyagi juttatásokkal is támogatta (pénzjutalom, ét-
kezési hozzájárulás és a munkabéren felül az értékesítési tevékenységek után járó jutalék).

A munkaköri leírás általában az alábbiakat tartalmazza [Morvay - Börzseiné, 2008]:
1. A munkakör megnevezése;
2. Szervezeten belüli elhelyezkedése; 
3. Közvetlen felettes;
4. A munkakör célja: rövid összegzés a munkakör lényegéről, funkciójáról, elsődleges eredményéről;
5. Feladatkör és hatáskör: a munkakör feladatai, illetve a végrehajtáshoz nélkülözhetetlen hatásköri illetékesség.

Például döntési, javaslattételi, véleményezési, rendelkezési jogok. A munkaköri leírásban utalás történhet az
időráfordítás arányára is;

6. Felelősség: mindazon feladatok ellátására kiterjed, amelyre a megbízás szól, illetve aminek végrehajtásához a
hatásköri illetékesség felhatalmazást ad. Ez a számonkérhetőség alapja;

7. Egyéb fontos tényezőként kiemelhető: 
– munkakapcsolatok: utal más munkakörökkel való együttműködésre;
– irányítottak köre: a szervezeti struktúrában szereplő alárendelt munkakörök megnevezése; 
– fő kihívások: kiemelt, speciális feladatok;
– fő sikermutatók: teljesítményértékelés szempontjai; 
– mennyiségi jellemzők: elvárt teljesítmények; 
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– munkavégzés helye: a konkrét munkavégzés helyi pontosítása;
– bérezési forma: a kompenzáció főbb elemei;
– munkaidő, munkarend: egy vagy többműszakos, kötött, kötetlen munkaidő beosztás;
– munkakör környezete: a munkacsoport pontosítása;
– munkakörülmények: kezelt munkaeszközök, pihenési rend, tevékenység veszélyessége stb. 

A munkaköri leírás záradéka rögzíti a tudomásulvételt, amelyet a munkáltató és a munkavállaló is kézjegyével
hitelesít.

Sajnos Magyarországon az az általános gyakorlat, hogy a munkaköri leírások hiányosak, rövidek, és még a CSR
és CG stratégiában az esélyegyenlőséggel foglalkozó szervezetek sem kellően körültekintőek a megváltozott mun-
kaképességű személyek speciális munkakörének – rájuk, képességeikre jellemző – elkészítését illetően. A mun-
kakörök elkészítésénél általánosságban az alábbi szempontokat célszerű figyelembe venni a fogyatékos szemé-
lyek alkalmazásakor:

1. Mi a feladat, amit el kell végeznie az adott embernek?
a. Milyen embereket várnak erre a munkakörre? 
b. Milyen fogyatékossággal rendelkező személy felelhet meg erre a munkakörre?
c. Fogyatékos személy alkalmazása esetén milyen feladatokat nem tud esetleg ellátni, vagy el tud látni, de

csak bizonyos feltételek mellett?
d. Ezek a feltételek világosan kerültek megfogalmazásra? 
e. Ezek a feltételek teljesíthetőek?
f. Mennyire tekinthető állandónak a munkafeladat? 
g. A munkafeladat esetleges változtatása/változása hogyan érinti a megváltozott munkaképességű munka-

vállalót?

2. Ki teljesítheti ezt a munkakört? 
a. Fogyatékos személyek esetében az elvárt követelmények megfogalmazása fogyatékosságuk figyelembe vé-

telével történt?
b. Milyen fejlődési lehetőségek vannak a munkakör betöltése során a fogyatékos személynek?
c. A fejlődési lehetőségek a fogyatékos személyek számára a biztonság, a „fontos vagyok a munkaközösség-

nek” elve alapján kerülnek kialakításra?
d. A munkakörben milyen kommunikációs feladatokat kell megoldani? 
e. Ezekre a fogyatékos személy alkalmas, vagy szükség van speciális kommunikációs eszközökre, platfor-

mokra?
f. A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség: a megváltozott munkaképességű személy (különösen mentális

problémák esetén) képes megfelelő felelősséggel ellátni az adott munkakört?
g. A munkacsoport felelősséget tud vállalni a megváltozott munkaképességű munkatársáért?

3. Munkavégzés helye
a. A munkavégzés helye a megváltozott munkaképességű személy igényeinek megfelelően lett-e kialakítva?
b. A megváltozott munkaképességű személy képes akadálymentesen megközelíteni az üzemegységen belül

a munkavégzés helyét, illetve képes-e megközelíteni a kiegészítő helyeket (pl.: raktár)?
c. A munkavégzés helyének környezete is akadálymentesített-e (pl.: mosdók, öltöző, zuhanyzó)?
d. A munkavégzés helye rögzített, vagy változó?
e. Ha ez utóbbi, akkor körültekintően járt-e el a munkaadó az akadálymentesítést illetően?

4. Munkavégzés módja 1. (technológia)
a. A technológiai folyamat a megváltozott munkaképességű személy számára a munkája sikeres végzése szem-

pontjából megismerhető?
b. Készült-e a technológiai leírásról a látássérült, értelmi sérült (esetleg hallássérült) munkavállaló számára

megfelelő változat?
c. Szükség esetén van-e olyan személy, aki a technológiai folyamatot elmagyarázza a megváltozott munka-

képességű munkavállalónak?
d. Távmunka esetén milyen módon történik a fogyatékos személy felkészítése a munkára?

5. Munkavégzés módja 2. (típus)
a. A munkakör típusa szerint vannak monoton, egyhangú, hosszan tartó munkakörök. Az ilyen munkakö-

röknél a megváltozott munkaképességű személy képes megfelelő teljesítményt nyújtani, illetve egy átlag-
teljesítményt tartani? Megjegyzés: értelmi sérült munkavállalók egy részének sokkal nagyobb a monotónia
tűrése, így számukra ezek a munkakörök ideálisak lehetnek.
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6. Munkavégzés módja 3. (munkamegosztás)
a. Munkakör gazdagítás: a korábbi munkával azonos nehézségi fokú feladatot adunk, csak egy kicsit más jel-

legűt (semmilyen új készséget nem követel meg a megváltozott munkaképességű személytől, ugyanaz a
kompetenciaszint elegendő).

b. Munkakörbővítés: a bővítéssel állandó jellegű feladatot adunk a korábbi feladatok mellé, itt is elegendő
ugyanaz a kompetenciaszint, újabb segédeszközt kap. 

c. A megváltozott munkaképességű személy képes az újabb segédeszközt használni? 
d. A munkakör bővítése nem fárasztja-e ki jobban, mint az eredeti munkaköre?
e. Munkaköri rotáció: új munkakör betöltéséről van szó, vagy nehéz fizikai munka van, vagy kényelmetlen

testhelyzetben kell végezni az adott munkát, az emberek időnként cserélik egymást.
f. A megváltozott munkaképességű személy az új munkakörben is megfelelő teljesítményt tud nyújtani?
g. Az új munkakör kialakításánál figyelembe vették fogyatékosságát? (akadálymentesítés, akadálymentesített

munkakörnyezet)
h. Az ilyen munkacsoportokban a csoport vezetője fel van készítve arra, hogy milyen speciális igényei lehet-

nek a fogyatékos személynek, illetve milyen korlátai lehetnek munkavégzésének?
i. Ezekre figyelemmel van akkor, amikor kialakítja a csoporton belül a munkaköri rotációt?

7. Munkaidő
a. A munkaidő rögzítése a fogyatékos személy képességeit, lehetőségeit, igényeit figyelembe véve került ki-

alakításra (fix, rugalmas, kötetlen, keret-megállapodás)?
b. Melyek azok a munkaértekezletek, amelyeken a fogyatékos személynek – függetlenül időbeosztásától –

részt kell venni?
c. Az ilyen értekezletek helyszíne a megváltozott munkaképességű személy igényeinek és szükségleteinek

megfelelően került kialakításra?

Juhász – Minya [2007] alapján a munkakör-specifikáció azt a minimum képzettséget határozza meg, melyre a
jelentkezőnek szüksége van ahhoz, hogy egyáltalán számításba vegyék az állás betöltéséhez, azaz a munkakör-
specifikáció vázolja a munka elvégzéséhez szükséges tapasztalatokat, a gyakorlati időt, végzettséget, képesítést,
engedélyt, vagy speciális végzettséget. A specifikáció természeténél fogva nem mindig kvantitatív, de törekedni
kell arra, hogy az legyen. Bármely szervezetet vizsgáljuk is, mindegyikben találhatunk olyan munkakört, amely-
nek ellátására fogyatékos személy is alkalmas. Ezeket a munkaköröket kell megkeresni, kialakítani. Ha a meg-
változott munkaképességű munkavállaló rendelkezik valamilyen iskolai végzettséggel, akkor érdemes ennek a
képzettségnek megfelelő munkakörben elhelyezni. A fogyatékos emberek előtt szerencsére többféle szakmavá-
lasztási lehetőség is nyitva áll, amelyeket különböző középfokú, vagy szakképző iskolákban, egyetemeken, re-
habilitációs képző, átképző központokon, vagy tagszervezeteken keresztül (pl. mozgássérült, látássérült, hallás-
sérült szervezetek), sajátítanak el. A speciális képző intézményeknél a tematika, követelményrendszer ugyanaz,
mint a többi embernek szóló képzéseknél, csak abban különböznek, hogy eszközeikkel, berendezéseikkel segítik
a sérültségből adódó problémák, nehézségek kiküszöbölését (pl. akadálymentesített környezet, felolvasó szoft-
ver, indukciós hurok stb.). A szakmával rendelkező jelentkező megváltozott munkaképességű emberek általában
államilag elismert, OKJ-s bizonyítvánnyal, illetve diplomával rendelkeznek. A szerzett oklevél minősége, értéke
is ugyanaz, mint más képzések esetén. Érdemes azon is elgondolkodni, hogy egy megszerzett bizonyítványhoz,
oklevélhez ugyanazokat a feltételeket kellett teljesíteni (pl. szakmai gyakorlat), mint bárkinek.

Az alacsonyabb iskolai végzettséggel, vagy végzettség nélküli jelentkező esetén nehezebb a helyzet. Érdemes
ekkor az eddigi tapasztalatokra, gyakorlatokra, készségekre, egyéni erősségekre építeni, és megkérdezni, hogy
milyen munkát, munkafolyamatot végezne szívesen, miben érzi ügyesnek magát.
Egy munkavállalónak különböző képzettségekkel kell rendelkeznie, amelyeket Gulyás [2006] az alábbi három te-
rületre bontja: 
a. ismeretek: Egy adott területhez tartozó információanyag, amelyre a munka kielégítő elvégzéséhez szükség

van (pl. az adott állás betöltéséhez szükséges iskolai végzettség). 
b. képességek: Bármely, az alkalmazottól elvárt szellemi vagy fizikai tevékenység elvégzéséhez szükséges fizio-

lógiai és pszichikus feltételt jelent. 
c. készségek: A munkavégzéskor megfigyelhető, magatartásra vonatkozó tulajdonságok (ezek gyakorlattal sze-

rezhetőek meg). 

Roger [1952] „hét pontos megközelítése” az alábbi pontok vizsgálatát javasolja: 
1. Fizikum (egészség, megjelenés): Milyen fizikai, erőnléti, egészségügyi követelményeket támaszt a dolgozóval

szemben az adott munkakör? 
2. Képességek (iskolai végzettség, szakképesítés, tapasztalat): A munkakör betöltéséhez milyen végzettség, tu-

dásszint, ismeretanyag szükséges? 
3. Általános intelligencia: Milyen mentális igénybevétel jelentkezik a munkakör feladatainak elvégzése közben? 
4. Különleges adottságok: Milyen speciális készségekkel kell rendelkezniük a jelölteknek? 
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5. Érdeklődés (kulturális, sport): Milyen személyes érdekeltség-motiváció szükséges ahhoz, hogy a munkakör-
ben nyújtott teljesítmény elfogadható legyen? 

6. Beállítottság (rokonszenves, megbízható, meggyőző): Milyen személyiségjegyekkel rendelkező embert keresünk?
7. Munkahelyi körülmények: Van-e olyan speciális munkakörülmény, amely különleges követelményeket tá-

maszt a jelölttel szemben (több műszakos beosztás stb.)? 

A fenti személyspecifikáció úgy működik, hogy mind a hét címszóhoz meghatározzuk a leglényegesebb és el-
várt tulajdonságokat. Bár bizonyos követelmények a szubjektivitásnak, az elfogultságnak engedhetnek szabad
utat, ezért nagyon óvatosan kell azokat kezelni.

A fogyatékos személyekkel kapcsolatos követelményeknek is eleget tehet ez a szempontrendszer, mert bármely
pontját tekintjük is, mindegyikre ráillik, hogy az adott munkakör akár megváltozott munkaképességű munkavál-
lalóra is megfeleltethető. Egy humánpolitika területén dolgozó szakember hibásan gondolkodik akkor, ha általá-
nosít megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén, és azt gondolja, hogy a fogyatékos ember csak egyfajta
munkát képes ellátni. Ugyanúgy vannak egyéni eltérések és különbözőségek a fogyatékos emberek között is, mint
a többi embernél. A fogyatékos személyeket foglalkoztató munkáltatóknál fontos, hogy a munkakört gazdagítani,
illetve szűkíteni lehessen, legyen testre szabható a munkakör. Munkakör specifikációt lehessen variálni, pl. nem
elég ügyes, valamilyen munkaművelet elvégzéséhez, de az alapanyag előkészítésében, munkahelyre vitelében se-
gíthet. 50 dolgozó esetén már lehet variálni a munkakörökkel, kisebb cégeknél ez azonban problémákat vet fel.
Merev munkakör esetén kevesebb fogyatékos személyt tudnak alkalmazni [Juhász – Minya, 2007].

A munkakörelemzés a munkakörök tanulmányozásából, az azokra vonatkozó adatok gyűjtéséből, és a munka-
körök leírásához és igényeihez szükséges véleményalkotásból álló, rendszerezett folyamat. A munkakörelem-
zéssel meghatározhatók mind a minimum, illetve a kívánatos képességek, ismeretek, amelyekre a munka elvég-
zéséhez szükség van [Poór, 1992]. Az elemzés felvilágosítást ad arról, hogy: 
• mi a munkakör feladatrendszere; 
• mely feladatok követik egymást;
• a feladatok elvégezhetőségéhez milyen hatásköri illetékességet kell biztosítani;
• a sikeres munka elvégzése milyen magatartásformát, illetve teljesítményt vár el a munkát végzőtől;
• a munkakör betöltése milyen képességek, és készségek meglétét igényli, illetve milyen tulajdonságokkal, ta-

pasztalattal kell rendelkeznie a munkavállalónak. 

Morvay és Börzseiné [2008] szerint a munkakörelemzést olyan személyekre kell bízni, akik az adott szakterü-
letet nagyon jól ismerik, illetve a különböző felvételezési és elemzési technikákban jártasak. Külső szakember 
alkalmazása mellett szól, hogy módszertani ismereteiben gyakorlott, ellene szól, hogy az eljárás költségigényes,
illetve ő nem ismeri olyan mélyen a vállalati folyamatokat, mint a belső szakemberek.
• Közvetlen felettes vezető, aki szakmai és helyismereti szempontból a munkakör(ök) legjobb ismerője. Fontos,

hogy elemzés-módszertani ismeretei is legyenek. 
• Humán menedzsment részleg munkatársai, akik pozíciójukból adódóan legalkalmasabbak szervezeti szinten

átfogni és közreműködni a különböző egységek munkaköreinek felmérésénél. Toborzási feladataik elvégzé-
séhez számukra meghatározóan fontos a munkakörök mély ismerete. A feladat végrehajtásában „fejlesztő cso-
portként” működhetnek.

• Munkatársak bevonása, mert ők tudnak legpontosabb információkkal szolgálni a feladatokról, a követelmé-
nyekről, az elvégzésükhöz szükséges képességekről.

Munkakörülmények több szempontból meghatározóak. Például az igénybevétel, a teljesítmény, a komfortérzés,
továbbá a munkahelyhez kötődés vonatkozásában [Morvay – Börzseiné, 2008].
– Fizikai munkafeltételek. Példák: megvilágítás: annak erőssége, színe; a zaj: decibel értéke; a hőmérséklet: hideg,

meleg; az egészségkárosító körülmények: vegyi anyagok, levegő szennyezettsége, munkahelyi tisztaság; a
munkatér kialakítása, ergonómiai vonatkozások (méretezés, távolságok, dőlésszögek; valamint kényelmi szem-
pontok: álló, ülő testhelyzet; színek); a szociális helyiségek: öltözők, fürdők, pihenőhelyek.

– Munkavédelem. Példák: az oktatás rendszere: biztonsági ismeretek átadása; a veszélyforrások: előfordulásuk
milyensége (csúszásveszély), következményük súlyossága (zúzódás, csonttörés, halál). Prevenció: milyen a
veszély kiküszöbölésének, illetve csökkentésének módja (pl. egyéni védőeszköz).

– Üzemi-egészségügy. Vizsgálni szükséges például: van-e egészségügyi szűrővizsgálat; vannak-e megelőző in-
tézkedések, azok milyenségét (kondíciómegőrző, javító (rekreációs) lehetőségek). 

– A munkavégzés időbeli jellemzői. Egyes munkakörök feladatrendszerét a megszokott életviteltől eltérő mun-
kaidő beosztásban kell elvégezni. Példák a vizsgálati szempontokra: műszakrend: egy vagy többműszakos;
túlmunka: milyen időközönként és időtartamban jelentkezik; a szabadság kivételének lehetősége: kötött-e,
vagy sem; a napi munkaidő struktúrája: pihenési, tisztálkodási, étkezési szünetek kötöttek vagy kötetlenek?;
pihenőnap: biztosított-e?; munkaidő nagysága: teljes vagy részmunkaidős, időszakos megbízások; ügyelet,
készenléti szolgálat: mikor, hol?
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A munkavégzés terhelő hatásainak megállapítása becsléssel történik [Nemeskéri - Fruttus, 2001]. Például: 
• a tevékenység izommunka igénye: statikus: izmok tartósan megfeszített állapota (tehertartás, speciális test-

tartás pl. guggolás) dinamikus: izom összehúzódás és ellazulás ritmusosan történik. A belőle származó meg-
terhelés különböző fokozatú lehet.

• pszichés terhelés: A feladatok figyelem koncentráció igénye: milyen intenzitású, megosztott, koncentrált, pil-
lanatnyi; figyelem: iránti igény; monotónia: hosszútávon azonos munkaműveletek sora; stressz: időkényszer,
konfliktusok,

• különleges munkaköri sajátosságok: Példák: munkahelyi elszigeteltség: nincs lehetőség kapcsolatteremtésre;
veszélyeztetettség: baleseti veszélyhelyzet fennállásából; rendszeres utazás, távollét: mértékének felmérése. 

A munkakörtervezés egy olyan folyamat, amelyben az adott munkakör feladatait és funkcióit határozzuk
meg, adott szervezeti keretek között [Cooper, 1999]. A szervezetben kialakított munkakörök nem állandóak, vál-
toztatásukat különböző tényezők befolyásolják, így például a szervezeti cél módosítása. Ez szükségessé teszi a
munkakörök tartalmának, funkcióinak és kapcsolatainak átalakítását, tehát a munkakörtervezést. A munkakör-
tervezés során a szervezet úgy alakítja a munkakör tartalmát, a munka körülményeit, hogy biztosítsa az opti-
mális teljesítményt és a dolgozók megelégedését. 

A munkakör tartalmának alakítása:
Specializáció: a munkakörtervezés során az összetett munkafolyamatokat olyan kis egységekké bontják le,

hogy azok végrehajtása nem igényel különösebb szaktudást. Ez a munkahatékonyság szempontjából előnyös,
azonban a dolgozók feladatköre nagyon beszűkül és munkamozdulatig meghatározott, ami által a monotonitás
érzése egyre fokozódik. Ez a nagyfokú specializáció fokozza a munkával való elégedetlenséget, a hiányzások
számát és a fluktuációt. Ez a fajta munkakör tervezési forma az ipari forradalom, a menedzsment tudomány ki-
alakulásakor volt jellemző.

Munkakörbővítés: a specializáció ellentétje, tulajdonképpen munkakör-áttervezés. A munkaköröket úgy ala-
kítják át, hogy többféle, ezáltal változatosabb feladatokat (megnövelt feladatkört) kelljen ellátni. A munkakörbő-
vítés célja, hogy a feladatok számának növelése csökkentse a monotóniát. Ez a megoldási mód a gyakorlatban nem
mindig válik be, mert megváltozik ugyan a munkavégzés üteme, de nem növekedik a hatás- és felelősségköri il-
letékesség, tehát a munkavégzés önállósága.

Munkakör rotáció: a munkatársak időközönként egymással cserélve egyik munkakörből a másikba kerülnek
áthelyezésre. Természetesen ebben az esetben a munkakörök azonos szintűek. A rotáció csökkenti a munkavég-
zés egyhangúságát, mégsem eléggé hatékony megoldás. Az egyének a rotált munkakörben nem tudnak olyan jól
dolgozni mind az eredetiben, és elégedetlenségi szintjük sem csökken. Az eljárás előnyeként jelentkezik, hogy az
érintettek tájékozottabbak lesznek a kapcsolódó munkakörök felől, ezáltal az azok közötti összhang fokozódhat.
A rotáció előnyei tehát nagyon jól hasznosíthatóak képzési és továbbképzési célból. E módszer alkalmazása se-
gíti a vezetők munkáját abban, hogy a hiányzások és fluktuáció esetén a több munkakört betölteni tudókkal a he-
lyettesítések megoldhatók.

Munkakör-gazdagítás: a szervezetben a meglévő munkaköröket áttervezik, a feladatokat kombinálják, a fe-
lelősséget növelik. A munkakör-gazdagítás tehát a feladatokat változatosabbá teszi, nagyobb felelősségvállalási
kötelezettséget és kapcsolatbővítést jelent, ami által a munkakör minőségi jellemzői megváltoznak. Megteremti
a magasabb munkamotivációs szinthez kötődő elégedettség kialakulásának lehetőségét. A munkakör-gazdagí-
tás révén a munkavállalók nagyobb valószínűséggel azonosulnak munkájukkal, mert magasabb szintű szükség-
leteik (pl. önmegvalósítás, önirányítás) kielégítést nyernek. A munkakör-gazdagítás a munkavállalók belső mo-
tivációjának növeléséhez kötődik.

A munkakör értékelés segítségével megállapítható, hogy egy-egy munkakörnek mekkora a relatív súlya, vagy
fontossága az adott szervezetben. Az eljárás sikere nagyban attól függ, hogy mennyire pontosak az információk
a vizsgált munkakörről [Cooper, 1999]. 

A munkakörök összehasonlítása a munkaköri kritériumok összessége alapján történik, azokat egymással ösz-
szehasonlítva fontossági sorrendet állapítanak meg. Nem kerül sor az alkotó elemek vizsgálatára [Elbert és mtsai,
1997]. A rangsorolás, egyszerű besorolás esetében a munkakörök besorolása a szakmai ismeretek alapján, szub-
jektíven történik, mert nincsenek megfogalmazott összehasonlítási szempontok. Kisméretű, kevés munkakörrel
rendelkező szervezetben ajánlott az alkalmazása. 

A páros összehasonlítás az előbbi módszer továbbfejlesztett formája. Minden munkakört, minden munkakör-
rel párosával hasonlítanak össze, amelynek során a nagyobb értékű 2 pontot, a kisebb 0 pontot, az egyforma sú-
lyúak 1 pontot kapnak. A rangsor az összesített pontszám alapján állítható fel. Alkalmazása kisméretű szerve-
zetekben ajánlott. Nagyméretű szervezetekben az alkalmazást nehezíti, hogy a munkakörök számának növeke-
dése arányában nő az összehasonlítandó munkakörök száma is. 

A munkaköri osztályozás, klasszifikáció módszernél a besorolás alapja egy előre elkészített munkakör beso-
rolási tábla, amelyben az egyes szintekhez jellemző kritériumokat állítanak fel. Ehhez hasonlítják az adott mun-
kakört. A módszer használata akkor célszerű, ha viszonylag kevés követelményszintet alakítanak ki. 

A legismertebb és leggyakrabban alkalmazott módszerek az analitikus módszerek. A minősítés több tényező
és szempont szerint történik, a kritériumok súlyozásával. 
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A tényező-összehasonlító módszer a munkakörök sajátos összetevőit értékelési skálával hasonlítják össze. A
munkakörök értékét a faktorok értéke adja. Példák a faktorokra: képzettség, tudás, gyakorlat, szakmai ismeretek;
felelősség és döntési hatáskör; mentális erőfeszítés, problémamegoldás; munkakörnyezeti tényezők: környezeti
veszélyek, fizikai erőkifejtés, stb.

A pontozásos módszernél a vizsgált munkaköri tényezők mindegyikét konkrét pontszámmal látják el. A pont-
számokat előzetesen, meghatározott szempontok szerint alakítják ki. A munkakör értékét a pontszámok összege
jelzi. Legelterjedtebb típusa a HAY módszer, amelynek lényege, hogy első lépésben kidolgozzák a munkaköri pro-
filt, a második lépésben konkrét számértékkel fejezik ki az adott profil munkaköri értékét. 

A Miskolci Patyolat Zrt. jelenleg 7-8 fogyatékos dolgozót alkalmaz. Varga Tamás termelési igazgató fontosnak tartja,
hogy a munkakör tartalma, a munka körülményei megfelelőek legyenek, vagyis figyelembe veszi, hogy a munkavállaló el
tudja-e végezni a munkaköri feladatait. A vezető pozitív szemléletmódját mutatja, hogy kedvezőtlen helyzetben nem egyből
az elbocsátás mellett döntenek, hanem szükség esetén más alternatívát keres a foglalkoztatásra. Elmondása szerint náluk
többféle módon van fogyatékos munkavállaló. 

Az egyik az, amikor nálunk dolgozik valaki 20 évet és közben történik munkaképesség csökkenés. Munka mellett meg-
kapja a leszázalékolási papírját, ugyanakkor nem szokták elküldeni ilyen esetben a dolgozót, ha a munkaképesség csökkenés
ellenére is el tudja látni a munkáját. A betegség jellegétől függ, hogy mit tud a szervezet felajánlani. Abban az esetben, ha
valaki nem emelhet 10-20 kilót vagy nem végezhet álló munkát, akkor sajnos nem tudják tovább alkalmazni. 

Az esetek döntő többségében azonban olyan munkaképesség csökkenés jellemző, amelyet munkaidő könnyítéssel meg tud-
nak oldani. Ha 6-7 órában dolgozhat a munkavállaló, akkor azt mondják, hogy miért ne dolgozna náluk. Nem az a céljuk, hogy
megváljanak a dolgozótól. A másik csoportot azok a munkavállalók alkotják, akik úgy jelentkeznek, hogy eleve megváltozott
munkaképességűek. Ekkor is azt vizsgálják, hogy a munkáját el tudja-e látni.

A Technoplast vezetője elmondta, hogy gyakorlati tapasztalata alapján az ő esetükben a munkakörök kialakítása, terve-
zése területén nincs jelentős különbség a fogyatékos személyek foglalkoztatása, valamint az ép munkavállalók között. Ameny-
nyiben világosak a feladat leírások, valamint a képességeinek, tudásának megfelelő munkakörbe helyeztük a fogyatékos sze-
mélyt, úgy teljes mértékben el tudja látni munkáját. Ehhez hozzájárul az is, hogy esetükben német cégtől átvett mintára ké-
szülnek a munkafeladatok leírásai, amely szövegesen ismerteti a feladat végrehajtásának menetét, valamint fényképekkel is
illusztrált, így a kommunikációs félreértés lehetősége csekély, a munkafeladat egyértelmű, így megfelelő minőségben elvé-
gezhető. Forrás: Elbert és mtsai (1997) alapján

3.5. A humán erőforrás menedzsment tevékenységterülete – Az ösztönzésmenedzsment
Az ösztönzésmenedzsment a vállalkozások fontos stratégiai eszköze, mert elősegíti a megfelelő emberek meg-
szerzését, megtartását és motiválását. A motivációs eszközök teljesítményre gyakorolt hatásának kevesebb fi-
gyelmet fordítanak a szakirodalomban, pedig nagymértékben befolyásolják, hogy az egyén milyen színvonalon
és mennyire könnyen sajátít el új jártasságokat [O’ Neil – Drillings, 1999]. Lövey és Nadkarni [2008] kutatásai
szerint egy alkalmazottnak nagyon fontos, hogy kötődjön az adott vállalathoz, és akkor fog teljesíteni. Ehhez az
embereket ösztönözni, motiválni kell. 

László és Poór [2003] megfogalmazása szerint az ösztönzés az emberi erőforrás menedzsment kritikus fon-
tosságú részterülete. Fő célja olyan ösztönzési politikának, stratégiának és rendszereknek a kifejlesztése és alkal-
mazása, amelyek elősegítik az adott szervezet céljainak elérését a megfelelő emberek megszerzése, megtartása és
motiválása által. Az ösztönzési rendszer fő elemeit az ösztönzési csomag foglalja magába, amelyek lehetnek
anyagi (alapbér, mozgó bér, juttatások) és nem anyagi természetűek (rugalmas munkaidő, karrieresélyek, spor-
tolási lehetőségek stb.). Az, hogy melyikre esik a választás, nagyban függ az ösztönzésstratégiai céloktól, a belső
adottságoktól, a külső környezeti feltételektől, illetve az eszközök egymást erősítő hatásától [Internet 1].

Az ösztönzésmenedzsment rendszere http://www.hrportal. hu/index.phtml?page=feature&id=34296 

Sutermeister [1996] szerint az az egyén, akinek szükségletei ki vannak elégítve, úgy motiválódik, hogy javítja
teljesítményét és hozzájárul a termelékenység növeléséhez. A vizsgálatok szerint a szükségletek kielégítése és a
jó munkamorál nem feltétlenül biztosítja a nagy termelékenységet. A pénz önmagában nem mindig motivál. Az

Esélyegyenlőségi emberi erőforrás menedzsment tevékenysége, területei – Dr. Dajnoki Krisztina

90

Az összehasonlítás alapja
Munkakör egésze

(Globális, vagy szintetikus 
módszerek)

Munkakör részekre, 
tényezőkre bontva

(Analitikus módszerek)

Munkakört más munkakörrel
Rangsorolás, egyszerű besorolás
Páros összehasonlítás Tényező összehasonlító módszer

Munkakört pontrendszerrel
Munkaköri osztályozás, 
klasszifikáció Pontozásos módszerek

A munkakör – értékelés módszerei

HR_Tanulói tananyag_tordelt_Layout 1  2011.05.03.  10:49  Page 90



ösztönzési rendszer alapelvei, hogy a stratégia megvalósulására irányuló ösztönzést biztosítson, feleljen meg a ha-
tékonysági, gazdasági szempontoknak, tegye lehetővé a munkavállalói érdekek érvényesítését és legyen igazsá-
gos, egyértelmű, közérthető. 

A motiválás sokak által legismertebb formája a megfelelő bérezés. Azonban ez csak egy része az ösztönzési
rendszernek. A magyarországi nagyvállalatoknál Hámori és mtsai [1998] szerint háromféle bérezés fordulhat
elő: az időalapú bérezés, a teljesítményalapú bérezés és az előző kettő kombinációja.

Számos külföldi kutatás mellett, amelyek azt bizonyítják, hogy a bérezés a motiválásnak csak sokadlagos esz-
köze, Mohácsi [2001] véleménye is az, hogy a versenyképes fizetés és a hagyományos juttatások belépőjegyet je-
lenthetnek a versenyre, de nem elegendőek a győzelemhez. Ezen szükséges, ám korántsem elégséges motivációs
tényezők megléte mellett fontos feladat a munkatársak érzelmi ösztönzése. 

Bácsné [2007] is megfogalmazta, hogy a pénz önmagában nem elegendő az alkalmazottak ösztönzésére. Az ösz-
tönzési rendszer alapelvei, hogy a stratégia megvalósulására irányuló ösztönzést tegye lehetővé a munkavállalói
érdekek érvényesítését és legyen igazságos, egyértelmű, közérthető. Ahhoz, hogy az ösztönzési eszközök kívánt
hatása meglegyen, javuljon a dolgozók hozzáállása és a munka termelékenysége, a dolgozók szükségleteit ki kell
elégíteni. Az ösztönzési eszközök lehetnek pozitívak és negatívak. Negatív eszköz például a büntetés, ez is alkal-
mazható arra, hogy az egyén hozzáállásán változtasson, hasznosabb azonban a pozitív eszközök alkalmazása.

Huitfeldt és mtsai [1993] szerint az alkalmazható ösztönzési eszközöket gazdasági, pszichológiai és szociális
csoportokra lehet osztani. Határt gyakran nem lehet közöttük húzni. A gazdasági ösztönzők közül a legfonto-
sabbnak tartottak a bér és a különböző juttatások. 

Ösztönző hatása akkor érvényesül, ha minden alkalmazott elfogadja. A dolgozók azt várják el, hogy a mun-
kabérük arányos legyen a befektetett erőfeszítéseikkel, azonban általában túl nagy figyelmet fordítunk az anyagi
ösztönzésre. Sok vezető úgy véli, hogy a pénz kielégíti beosztottja összes szükségletét. A gazdasági ösztönzőket
azonban nem szabad túlértékelni, jelentőségük csökken, ezzel együtt nő a másféle eszközök fontossága, amelyek
serkentenek. A szociális ösztönzési eszközök közé a szociális juttatások tartoznak. Ezek kisegítő eszközök, főleg
akkor alkalmazzák őket, amikor javítani akarják a munkahelyi légkört. Önmagukban nem növelik a termelé-
kenységet és nem függnek össze a munkateljesítménnyel. A harmadik csoportba, vagyis a pszichológiai eszkö-
zök között a konkrét célok és követelmények megfogalmazása áll. A céloknak reálisnak kell lenniük, mert egyéb-
ként vesztenek ösztönző erejükből. Ezek a célok a következők lehetnek: előrehaladás, visszajelzés, dicséret és el-
ismerés, felelősség és önálló feladatok, konkurencia vagy versenyeztetés és a szociális ösztönzők: 
– az előrehaladás úgy motivál, hogy ha a beosztottak érzik a lehetőségét, akkor önérzetük is ösztönözni fogja őket

a jobb munkára és a jobb eredményekre. A munka változatossága és a dolgozók rotációja segítenek a várt ered-
ményt elérni;

– a visszajelzés nagyban befolyásolja az előzők hatékonyságát. Ahhoz, hogy tényleg ösztönző legyen, az kell,
hogy a munka befejezése után minél gyorsabban eljusson az érintettekhez, valamint objektív legyen. A vezető
egyik fontos feladata a saját beosztottainak gyors és pontos tájékoztatása az elért eredményekről;

– a dicséretet és az elismerést, mint ösztönzési eszközt csak ritkán szabad használni. A dicséret alkalmazásakor
vegyük figyelembe a dolgozó adottságait. Nem szabad úgy dicsérni, az érintett azt érezze, hogy újabb felada-
tot akarunk rásózni;

– a felelősség és az önálló feladatok a legfontosabb ösztönzési tényezők egyike. Ezen eszköz bevezetéséhez olyan
munkamegosztást kell bevezetni, amely valóban megköveteli a felelősségvállalást. Szélesíteni kell azt a mű-
ködési területet, amelyért a dolgozók felelősek. Képességeik arányában kell rájuk bízni a különböző funkció-
kat és feladatokat;

– a konkurencia vagy versenyeztetés nagy ösztönző erő, azonban csak rövid távon hozhat némi sikert, de hosz-
szabb távon nem, ugyanis a konkurens csoportok, személyek között kedvezőtlen munkahelyi légkör alakul ki;

– a szociális ösztönzők (tanulmányi-, pótszabadság, óvoda, bölcsőde, státusz, hatalom, elismerés) nem függnek
össze a munkateljesítménnyel. Egyformán részesülnek belőle a dolgozók függetlenül attól mennyit termelnek.
Ezek tehát nem a leghatékonyabb ösztönzők, sőt egy idő után úgy tekintenek rá, mint ami jár.
Ahol a minőségi munkaerő megszerzése és megtartása a személyzeti politika egyik fő problémája, ott az erő-

forrásokat az alapbér súlyának növelésére kell koncentrálni. Nemeskéri [2003] szerint ugyanis általános tapasz-
talat, hogy amikor a munkavállalók kompenzációjukat értékelik, döntően a biztosnak tekintett alapbérből in-
dulnak ki, a továbbiakat csak „ráadásnak” vélik, amely bármikor visszavonható, és értékét nem számolják át a
bérbe.

Bokor [1999] szerint az ösztönzési rendszer elemeit a fentieken kívül többféle szempont szerint lehet csoportosítani, pl.:
– anyagi és nem anyagi jellegű kompenzáció;
– külső és belső motiváción alapuló kompenzáció;
– rendszeres és eseti kompenzációs formák; 
– egyéni, csoportos és szervezeti szintű kompenzációs elemek;
– pénzbeli és természetbeli juttatások;
– valamint az elosztás alapját képező elvek szerint.
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McKenna – Beech [1998] az ösztönzési rendszerek alábbi típusait különíti el:
1. Ledolgozott óraszámtól függő, időarányos fizetés
2. Eredménytől függő fizetés
3. Egyéni/csoportteljesítménytől függő fizetés
4. Szakértelem/kompetenciafüggő fizetés
5. „Önkiszolgáló” vagy rugalmas juttatási rendszer
Az emberek alapvetően az alábbi tényezők miatt dolgoznak egy munkahelyen:
• A tevékenységért magáért
• Az anyagi javakért
• A társadalmi javakért
• „Hasznos tagja vagyok a társadalomnak”

Az egyéneknél a felsorolt négy tényező egymáshoz viszonyított súlya eltérő, ezért javasolt (amennyiben ezt a
szervezeti struktúra lehetővé teszi) a munkahelyi vezetőnek és/vagy emberi erőforrás-gazdálkodással megbí-
zott személynek személyre szabott (egyéni) motivációs és ösztönző rendszert kidolgozni.

A fogyatékos munkavállalóknál ugyanezek a fenti tényezők figyelhetőek meg, de a társadalmi hasznosság érzete az
ő esetükben rendszerint jóval átlag feletti fontossággal bír. A számukra kialakított ösztönző rendszer az alábbiak
szerint alakítható ki:
1. Mielőtt teljesítményhez kötött jutalmakat tűzne ki a vezető, tudja meg, milyen jutalmak fontosak a megválto-

zott munkaképességű beosztottai számára! (azt nem lehet és nem is szabad jutalomnak tekinteni, hogy a „fo-
gyatékos örüljön, hogy van egyáltalán munkája”).

2. A teljesítménycélok kitűzése előtt a vezető mérje fel a fogyatékos munkavállaló képességét, szakismeretét és
attitűdjeit. Ösztönzően hathat a fogyatékos személynek, ha a szervezet érzékelteti, hogy fontos a számára, és
ezért (is) fektet be szakismeretei fejlesztésébe.

3. Csak elérhető teljesítményeket tűzzünk ki, melyek elérése nem megterhelő és nem megalázó a megváltozott
munkaképességű személy számára.

4. Elérendő célként konkrét és mérhető teljesítményeket tűzzünk ki a fogyatékos munkavállaló számára, szük-
ség esetén kikérve a fogyatékos személyek érdekeit képviselő szervezetek véleményét is.

5. A célkitűzés, a teljesítménymérés módja és az értékelés csak annyiban legyen nyilvános, amennyiben a fo-
gyatékos személy értékelésének nyilvános megismerése nem sérti az ő jogait, illetve nem befolyásolja kedve-
zőtlenül munkacsoportbeli megítélését.

6. A jutalom legyen arányos az eléréséhez szükséges erőfeszítéssel.
7. Csak az elért teljesítményeket jutalmazzuk! Mindig mondjuk el a megváltozott képességű munkavállalónak és

a csoport többi tagjának is a róla alkotott pozitív véleményt.
8. Előzetesen mérjük fel, kivált-e (csoporton belüli és csoportok közötti) konfliktusokat a meghirdetésre kerülő

ösztönző rendszer, különös tekintettel a fogyatékos munkavállalóra.

A Technoplast vezetője szerint nincs szükség arra, hogy bérbeli különbséget tegyenek a fogyatékos, megváltozott mun-
kaképességű munkavállaló, valamint az ép társaik bérezése között. Ugyanazok az ösztönzési elemek jelennek meg a foglal-
koztatás során, mint más, hasonló tevékenységet végző szervezetek estében.

Hasonlóan vélekednek a Magyar Telekom megkérdezett vezetői is, miszerint vállalatuk számára valamennyi, megfelelő
minőségű munkát végző munkatárs fontos. A munkateljesítményre történő ösztönzés alapja a kölcsönös megbecsülés és bi-
zalom. Minden mozgáskorlátozott munkavállalóval szemben ugyanazokat az elvárásokat támasztják, mint a többi kollégá-
val szemben – a kompetenciák meghatározása a betöltendő munkakörtől függ. Az egyenlő bánásmód elve alapján az azonos
munkakörben dolgozók ugyanazért a bérért/juttatásokért dolgoznak ugyanazon követelmények/ösztönzések rendszere men-
tén, függetlenül attól, hogy mozgáskorlátozottak vagy egészséges munkavállalók (sőt, plusz juttatásként számukra a szállí-
tás is biztosított).

Összességében elmondható, hogy egy vállalatnál a motiválás bármely formája akkor hatékony, ha hosszú
távon biztosítja az alkalmazottak érdeklődését, lelkesedését és kötődését a szervezethez, és nem csupán egy múló
fellángolást kelt [Borgogni, 2008].

3.6. A humán erőforrás menedzsment tevékenységterülete – A teljesítményértékelés
A teljesítmény a szervezet által kijelölt feladatok elvégzésével kapcsolatos minőségi és mennyiségi elemekből
álló változó. A képességet minden ember teljesítménye alapjának kell tekintenünk. Az emberek általában képes-
ségeik alapján érnek el bizonyos teljesítményt. A teljesítményértékelést olyan folyamatnak tekinthetjük, amely-
nek segítségével a szervezet visszajelzést szerez és ad alkalmazottainak teljesítményéről. Az emberi erőforrással
való gazdálkodáson belül kiemelt fontosságot tulajdonítunk a dolgozók motiválásának. Az egyéni érdekeltség he-
lyes érvényesítése aligha képzelhető el teljesítményértékelés nélkül. A teljesítményértékelés a szervezetben dol-
gozó valamennyi munkatárs adott időszakra vonatkozó teljesítményének felmérése és megítélése [Dajnoki, 2007].
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Ezzel a tevékenységgel a következő célok érhetők el:
– szolgálja a teljesítmény fokozását;
– visszacsatolást nyújt az alkalmazottaknak munkájuk minősítéséről, és ezzel növeli a motivációt;
– lehetővé teszi az emberekben lévő potenciális képességek felismerését;
– megmutatja, hogy a szervezet mit vár el az egyénektől;
– a karriertervezés eszköze lehet;
– a bér, a jövedelem megállapítás alapja lehet;
– információkat nyújt a munkakörrel kapcsolatos problémákról és azok megoldásáról.

A teljesítményértékelés a szervezetben dolgozó valamennyi munkatárs adott időszakra vonatkozó teljesítmé-
nyének felmérése és megítélése, azaz egy értékelés a dolgozó munkájáról, teljesítményértől [Gulyás, 2006]. 

Hazai [1984] szerint teljesítményértékelési rendszerre akkor van szükség, ha az adminisztratív döntések ha-
tásfokát akarjuk javítani. A rendszernek lehetőséget kell nyújtania arra is, hogy a vezető és a beosztott közöljék
elvárásaikat, problémáikat, illetve kölcsönösen elismerjék a jó teljesítményt. A dolgozók munkához való viszo-
nyára nagy hatással van a munkahelyi légkör, az általános közérzet. [Dajnoki, 2007]

Minden szervezetnek szüksége van arra, hogy a dolgozók teljesítményét értékelje, összevesse azt a szervezet
céljaival. A jól végrehajtott teljesítményértékelés erősítheti mind az értékelő, mind az értékelt motivációját, és tel-
jesítményét valamint nagymértékben hozzájárulhat az egyén fejlődéséhez éppúgy, mint a szervezeti célok eléré-
séhez [Dajnoki, 2007].

Egy vállalatnál a teljesítményértékelési rendszer kidolgozásánál a következő kérdéseket kell szem előtt tar-
tani: Milyen célokat határozzunk meg az értékelési rendszer számára, mit várjunk tőle? Hogyan definiáljuk a tel-
jesítményt, mi alapján értékeljünk? Mik legyenek a mérés és megfigyelés szintjei? Hogyan történjen a teljesít-
ményt jellemző információk összegyűjtése? Kik végezzék az értékelést? Milyen értékelési módszereket alkal-
mazzunk? Mire használjuk az értékelés végeredményét? Milyen kommunikációs szabályokat kövessünk? Ho-
gyan értékeljük magát a rendszert? [Takács, 1999].

Maxwell [2004] szerint az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás egyik alapvető tényezője a teljesítményér-
tékelés, melynek legfontosabb célja az alkalmazotti teljesítmény megerősítése. Emellett leggyakrabban a bérezés,
a jövőbeli potenciálok felmérése és a teljesítmények felmérése még a teljesítményértékelés a célja. Vámosi [1999]
hasonlóan fogalmazza meg a teljesítményértékelés céljait. Szerinte az értékelés alapvető rendeltetése a teljesít-
mény mérése. Ezen kívül például adatok gyűjthetőek az alkalmazottak adottságairól, amely segítséget nyújthat
a jövőbeli munkaerő tervezésnél. 

Kürtösi [2006] szerint a teljesítményértékelés legfontosabb célja, hogy az alkalmazottak visszajelzést kapjanak
munkájuk megfelelőségéről. Ugyanakkor a teljesítményértékelés nemcsak egyoldalú kommunikációt jelent,
hanem a dolgozók elvárását is közvetíti a vezetők felé, azaz kétoldalú kommunikációs csatornaként funkcioná-
lis információt szolgáltatva a vezetőknek arról, milyen eszközök, környezet vagy támogatás szükséges ahhoz,
hogy a munkatársak magasabb teljesítményt érjenek el. A teljesítményértékelés természetesen adminisztratív
döntések meghozatalát is segíti, így információt biztosít az előléptetésekhez, utódlási tervekhez, fizetésemelés-
hez vagy az elbocsátásokhoz. Alkalmazható arra is, hogy a vezető képes legyen megítélni az alkalmazottak fej-
lődési tendenciáit, ebből közvetkezően eredménye hatással lehet a képzési, fejlesztési tervekre is. Az értékelés
hosszú távú célja az egyéni és szervezeti célok összehangolása. A teljesítményértékelés egyfajta ellenőrzési pont
a humán erőforrás menedzsment számára, hogy mennyiben végezte sikeresen feladatait.

Zai Péter, a Technoplast igazgatója szerint a fogyatékos munkavállaló teljesítménye elismerést vált ki ép társaikból, mi-
után szembesülnek azzal a ténnyel, hogy más is el tudja végezni a kiadott munkafeladatot ugyanolyan minőségben, sőt ese-
tenként még jobban is. 

A teljesítményértékelés lehet: formális és informális [Dajnoki, 2007]. A formális teljesítményértékelés olyan el-
járás, melynek segítségével rendszeresen – meghatározott időközönként – és módszeresen értékelik, hogy az al-
kalmazottak milyen mértékben felelnek meg az adott feladat/munkakör elvárásainak. A teljesítményt a tágabb
környezeti rendszer kihívásaihoz történő alkalmazkodás minősége fejezi ki. A szervezet sikeressége, eredmé-
nyessége az, ami alapján a szervezeti egységek, csoportok és az egyes munkakörökben tevékenykedő egyének
hozzájárulása értékelődik. Az egyéni teljesítményértékelésnél (és az e folyamat részét képező munka- és maga-
tartás értékelésnél) az egyén szintjén értékelünk, de ez alapján következtetni lehet a csoport, illetve a szervezet
teljesítményszintjére is. A teljesítményértékelés nem más, mint visszacsatolás. A visszacsatolás és az értékelés
(vagy annak hiánya) nagyon fontos szerepet tölt be az ember életében. A szervezet kultúrájára és légkörére erő-
sen rányomja bélyegét az a mód, ahogyan az egyéni teljesítményértékelés történik. 
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Informális teljesítményértékelés a vezető érzése szerint kívánatos értékelési mód (dicséret, szidás, büntetés,
jutalmazás). Nagy hátránya, hogy a formális értékeléssel szemben nem ad lehetőséget a felülvizsgálatra, lehet,
hogy nem tudatos. Egy vezető nem képes elvégezni az egész szervezetre vonatkozó értékelést. 

A teljesítményértékelés folyamati elemei hét fő pontban foglalhatóak össze, ezek az alábbiak [Dajnoki, 2007]:
1. Az értékeltek körének meghatározása
Az értékelésnek elsősorban az értékelt számára van gyakorlati jelentősége, mert arról kap visszajelzést, hogy mi-
lyen eredménnyel dolgozik, milyen további fejlődési lehetőségei vannak, mit kell javítania. Amennyiben a me-
nedzsment a munkaköri teljesítményt fontosnak ítéli a szervezeti egység teljesítésében, akkor azt figyelemmel kell
kísérni. Nem indokolt bármely alkalmazotti csoport kizárása az értékelésből. A dolgozók értékelésekor nézni
kell, hogy milyen munkát végez a dolgozó, hogyan teljesíti feladatait, milyen a teljesítménye, munkájának milyen
eredményei vannak. Azt is vizsgálni kell, hogy milyen az ember, milyen képességei, tulajdonságai vannak, meny-
nyire alkalmas a rábízott munka elvégzésére.

2.  Az értékelők körének meghatározása
Az értékelőnek rendkívül fontos szerepe van a teljesítményértékelési rendszer szempontjából. Az értékelést ál-
talában az a személy végzi, aki a legjobb pozícióban van ahhoz, hogy megfigyelje az értékelt magatartását, és
meghatározza, vajon az alkalmazott elérte-e a számára meghatározott célokat. Az esetek többségében ez a sze-
mély az alkalmazott közvetlen főnöke. A megfelelő hatékonyság érdekében a vezetőnek folyamatos figyelmet kell
fordítania a munkatársaira, át kell tekintenie a munkaköri leírásokat, meg kell terveznie a teljesítményértékelés
menetét, oldott légkört kell teremtenie, módot kell adnia az önértékelésre, teljesítmény alapján kell értékelnie. A
teljesítményértékelés nem egy negatív dolog, hiszen az emberek többsége akar dolgozni, és ha módja van rá jól
is dolgozik, tehát az értékelés pozitív visszacsatolás lehet.

3.  A teljesítményértékelés kritériumai
A teljesítmény kritérium kiválasztása a „mit mérjünk” eldöntése igen fontos, és egyben az egyik legnehezebben
megoldható probléma. Tudni kell, hogy amit mértünk, nagymértékben meghatározza, hogy a szervezetben az em-
berek mire tesznek erőfeszítéseket. A teljesítményértékelés alapja mindig a munkaköri leírás kell, hogy legyen.
Az értékelt szempontoknak mindig a munkaköri feladatokhoz és követelményekhez kell kapcsolódniuk. A tel-
jesítményértékelés során sohasem az adott alkalmazott személyiségét kell értékelnünk, hanem azt, hogy mennyire
felel meg a munkaköri elvárásoknak, követelményeknek. Ezért a hatékony teljesítményértékelés egyik alapfelté-
tele, hogy a munkakörökkel szembeni elvárások, követelmények tisztázottak legyenek.

4. A teljesítményértékelés módszerei
Az értékelés összetett dolog. Értékel, és feladatokat határoz meg. A múltra, a munkatárs végzett munkájára össz-
pontosít. A vezető és a beosztott viszonyában lényeges a maradandó és erőteljesen a kommunikációra épülő el-
járás. Ugyanakkor a lehetőség megítélését is szolgálnia kell. A jövőre orientál, mert a hasznosított és rejtett ké-
pességek megítélésén túl a fejlesztést is előirányozza. A teljesítményértékelés során többféle módszer alkalmaz-
ható attól függően, hogy egyén vagy több személy értékelését végezzük. Roóz [2006] szerint a leggyakrabban al-
kalmazott teljesítményértékelési módszerek a következők:
– osztályozó, értékelő skálák: hagyományos módszerek, melyekkel leginkább a munka mennyiségét és minősé-

gét vizsgálják. A mérés eredménye finomítható, ha a többféle vizsgált tényező súlyát előre definiálják. Karo-
linyné [2000] szerint ezek a skálák a legrégebbi és legnépszerűbb értékelési módszerek, ebből kifolyólag nagyon
sok formájuk létezik. A teljesítménytényezők legfontosabb elemeit sorolják fel. Negatívumaként említhető meg
az, hogy egyes tényezőket más-más emberek különbözőképpen értelmezhetnek, ugyanakkor könnyű őket ki-
fejleszteni és alkalmazni, valamint használhatóak összehasonlításra is. 

– munkanorma: idő vagy teljesítménynorma formában állapítja meg a normális vagy átlagos termelési ered-
ményt az alkalmazott számára.

– esszé: az értékelő írásban fogalmazza meg az értékelt erős és gyenge pontjait. A nehéz összehasonlíthatóság
és az értékelők szubjektivitása problémát jelenthet.

– kritikus esetek: az értékelőtől azt várják, hogy a megfigyelési időszak alatt gyűjtse és jegyezze le az értékeltek
munkamagatartásának kiemelkedően jó, illetve rossz eseteit. A módszer előnye, hogy munkakör- specifikus
és sok konkrét magatartásmintával alátámasztott. Hátránya, hogy időigényes és összehasonlításra nem alkal-
mas. A gyakorlatban a különböző osztályozó, rangsoroló módszerek kiegészítéseként használható a fejlesztési
célok teljesítéséhez. 

– magatartásformákkal jellemzett osztályozási skála: meghatározzák az adott munkakörhöz szükséges legfon-
tosabb magatartásformákat, majd mindegyikhez kidolgoznak egy osztályozó skálát, amivel számszerűsíthető
és összehasonlítható az értékelés (általában 6-10 teljesítmény dimenziót alkalmaz, és ezekhez 5-6 kritikus ma-
gatartásjellemző tartozik, pontszámmal).

– magatartás-megfigyelő skála: Az előzőhöz hasonlóan ez a skála is épít a kritikus esetek technikára úgy, hogy
leírja azokat a magatartásokat, amelyek a munkakör legfontosabb elemeit képezik. A fő különbség a két utóbbi
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módszer között, hogy a munkakört betöltő által mutatott magatartásforma azonosítása helyett az értékelőnek
azt kell megjelölnie, hogy milyen gyakran figyelhette meg az adott magatartáselemet a vizsgálati időszakban. 
A személyeket összehasonlító technikákat Csordás [2000] az alábbiak szerint csoportosítja:

– egyéni osztályozás (rangsorolás): ezzel a technikával az értékelő rangsorba állítja az értékelteket a legjobbtól
a legrosszabbig.

– csoportosztályozás (kényszerített szétosztás): ez a technika kategóriákba való besorolást jelent előre meghatá-
rozott arány szerint.

– páros összehasonlítás: az értékelt alkalmazottakat párokba osztják, majd egymáshoz képest erősebb-gyengébb
minősítést kapnak. Ezután minden értékelt összpontszámot kap, mely alapján kiderül, hogy ki kapta a jobb tel-
jesítményt jelentő magasabb pontszámokat.

A teljesítményértékelési módszereknél kell még megemlíteni az önértékelést, amikor az értékelt személy ön-
magát jellemzi. Takács [1999] szerint az önértékelés egyedüli eszközként való alkalmazása igen ritka, azonban más
módszerekkel együtt nagyon hasznos. Az önértékelés általában pozitívabb, mint a közvetlen felettes értékelése.
Ez azonban nem minden esetben az önértékelés pontatlanságára vezethető vissza, lehet, hogy a vezető értékelt
túl szigorúan.

A 360 fokos teljesítményértékelési rendszer elnevezés arra utal, hogy az értékelés során az értékelt személy tel-
jes környezetének véleményét hasonlítjuk össze a saját véleményével. A 360 fokos értékelés során a vezető érté-
kelése és az önértékelés mellett a beosztottak és a közvetlen kollégák is értékelik az egyén teljesítményét [Kürtösi,
2006]. A közepes- és nagyvállalatoknál jellemző a 360 fokos értékelés. Ezt korábban csak vezetőknél alkalmazták,
ma már azonban általánosan elterjedt a legtöbb (főleg szellemi foglalkoztatású) alkalmazott értékelésénél, azon-
ban Magyarországon egyelőre csak a külföldi érdekeltségű vállalatok használják, habár a HR szakmában köztu-
dott, hogy az egyik leghatékonyabb módszer [internet 2]. http://www.hrportal. hu/index.phtml?page=article&id= 45059

5. Az értékelési eredmények ismertetése
Az értékelés eredményét ismertetni kell az értékeltekkel, ami erősítheti mindkét fél motivációját és teljesítmé-
nyét, valamint nagymértékben hozzájárulhat az egyéni fejlődéshez és a szervezeti célok eléréséhez. Az egyik leg-
nehezebb feladat, ami vár az értékelőre, hogy az értékelés eredményeit megismertesse, megvitassa az értékelt
személlyel. Az a benyomás, amit a beosztott szerez az értékelési beszélgetés során, erős hatással lehet az önbe-
csülésére és jövőbeli teljesítményére. Az értékelt dolgozó tele van feszültséggel, aggodalommal, ezt kell a be-
szélgetés elején feloldani. Nem számíthat sikeres teljesítményértékelő beszélgetésre az a vezető, aki a beszélge-
tésen kezd el először foglalkozni az értékelendő szempontokkal. Hasznos lehet, ha a munkavégzés során folya-
matosan készülnek jegyzetek a munkatársak teljesítményéről. A teljesítményértékelő beszélgetés akkor sikeres,
ha mindkét fél fejlődik általa.

6. A teljesítményértékelő beszélgetés menete
A teljesítményértékelő beszélgetés két fő részre különíthető, a felkészülésre, és a beszélgetés lefolytatására. Az elő-
készületi szakaszban fontos, hogy gyűjtsünk információt a megbeszéléshez más kollégáktól is, amennyiben az
egyes szempontok értékeléséhez nincs elegendő információnk, vagy csak egyszerűen szeretnénk alátámasztani
a véleményünket másokéval is. Ellenőrizzük a rendelkezésre álló információkat, ügyeljünk arra, hogy csak meg-
bízható forrásokat használjunk fel az értékelésünkhöz. Vizsgáljuk meg, mi áll a nem megfelelő teljesítés mögött
(képességbeli hiány, eszközök hiánya, önbizalmi problémák, nem megfelelő motiváció). Fontos, hogy tájékoz-
tassuk előre az értékeltet az értékelési szempontokról, és értesítsük időben az értékelendő kollégánkat, hogy le-
gyen elegendő ideje a beszélgetésre való felkészülésre. A beszélgetés lefolytatásánál fontos, hogy az értékeltet
üdvözöljük, illetve meghatározzuk a beszélgetés célját. Ezután hallgassuk meg, és elemezzük az értékelt beszá-
molóját. Ezt követheti az értékelő beszámolója, majd az eltérések elemzése. Ahhoz, hogy a beszélgetés eredmé-
nyes legyen, fontos az új célok kitűzése, illetve akciók meghatározása.

7. Az értékelés lezárása
A teljesítményértékelés lezárása fontos esemény. A vezető a minősített tudomására hozza, hogy mit ér a teljesít-
ménye és milyen következménnyel jár (fizetésmegvonás, előreléptetés, továbbképzés, stb.). A lefolytatott telje-
sítményértékelő beszélgetés vége az összesítő értékelés. Kellő hangsúlyt kell adni annak, hogy az értékelés a fej-
lődést szolgája, ez az újabb feladat meghatározás alapja.

A Magyar Telekom megkérdezett vezetői – Müllerné Székely Noémi és Willing Marianna – elmondták, hogy szerve-
zetüknél nincs különbség munkavállaló és munkavállaló között a teljesítményértékelésben, és nem is tartják jónak az ilyen
jellegű különbségtételt. A fogyatékos kollégákra ugyan azok az elvárások vonatkoznak, mint az általános operátori feladato-
kat ellátó ép/egészséges operátorokra.

Zai Péter szerint sem kell a teljesítményértékelés kapcsán különbséget tenni és a gyakorlatban is ezt a szemléletet követik.
A Technoplastnál az említett módszerek közül többet is kipróbáltak. Egy német partner mintájára átvették a normaidő sze-

Esélyegyenlőségi emberi erőforrás menedzsment tevékenysége, területei – Dr. Dajnoki Krisztina

95

HR_Tanulói tananyag_tordelt_Layout 1  2011.05.03.  10:49  Page 95



rinti bérezést, ami kb. 5-6 évig működött. Ma már a gyakorlatban leginkább a közvetlen felettes vezető szubjektív értékelése
vált be, mivel ő ismeri legjobban a munkafolyamatot, a munkavállaló képességeit, így viszonylag objektíven meg tudja ítélni
a beosztottak teljesítményét konfliktusok nélkül. 

A teljesítményértékeléskor előforduló hibák:
– Szubjektivitás: Az értékelő gyakran akarva-akaratlanul elfogult. Elfogultsága különböző jellemzőkhöz kapcso-

lódik, mint például a kor, a cégnél eltöltött idő, nem, vallás, nemzetiség, megjelenés, szimpátia, közös érdek-
lődés, baráti viszony a felsővezetővel. Az értékelő egyéni értékrendje is befolyásolja az értékelést. A szelektív
észlelés is szubjektivitást idézhet elő. Ez azt jelenti, hogy a környezet eseményeinek észlelése torzulhat, a kör-
nyezetből jövő információkat megszűrjük saját korábbi élményeink, az ezeket kísérő érzelmi megnyilvánulá-
saink, illetve értékrendünk alapján. 

– Elnéző értékelés: Az értékelő szigorúsága/engedékenysége: A vezető túl szigorúan vagy túl engedékenyen ítéli
meg valamennyi beosztottját, nem vállalja fel a differenciálás felelősségét, így a munkatársak valamennyien az
értékelési skála egy adott részén tömörülnek.

– Hasonlatossági hiba: Az értékelő másokat saját jellemzőihez képest értékel, így azok részesülnek előnyben, akik-
nek hasonló jellemzőik vannak. A viszonyítási alapot mindig az adott munkakör követelményeinek szintje
képezze.

– Kontraszt hiba: Ha munkatársak közötti összehasonlítás felé csúszik a teljesítményértékelés, akkor az egymás-
után következő értékeltek esetében az előző értékelt teljesítménye befolyásolja a vezető értékelését: egy kiváló
teljesítmény után a közepes teljesítmény már rosszabbnak tűnhet, illetve fordítva is érvényes a helyzet.

– A közelmúlt hatása: Alapja az az emberi jellemző, hogy az újabb keletű eseményekre jobban emlékezünk, mint
a régebben történtekre. Ezért értékeléskor a hangsúly gyakran eltolódik az utolsó néhány hónap eseményeire
és teljesítményére, és nem értékeljük az utolsó teljesítményértékeléstől eltelt teljes időszakot. 

– Sztereotípiák: Az értékelőt az értékeltnek egy olyan tulajdonsága befolyásolja, amelyet ő igen sokra értékel, de a
munkakör feladatainak ellátásában nem játszik fontos szerepet. Egyetlen tényező hatása alatt minden tényezőt
hasonló módon értékel (magasabbra vagy alacsonyabbra). Pl.: ha a munkatárs mindig korán érkezik a munka-
helyére, és a vezető fontosnak tartja a pontosságot, akkor a teljesítményét is jobbnak ítéli meg. Ugyanez a hatás
ellentétes irányba is érvényesülhet: egy negatív tényező az egész teljesítményt negatív fényben tünteti fel.

A „Milyen gyakran értékeljünk?” kérdést vizsgálva elmondható, hogy a magyar vállalatok fele évente értékel.
Igaz, többek között a vállalkozás profilja, tevékenységi köre, jellege, az adott ágazat is erősen befolyásolja az op-
timális gyakoriságot [Internet 3].

http://www.vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=219751
A hangsúly a rendszerességen van, azonban az értékelés történhet az évenkéntinél gyakrabban és ritkábban

is. A vezetőket általában évente, míg a beosztottakat és az új alkalmazottakat sűrűbben értékelik. Az első értéke-
lés a végleges munkaszerződés megkötése előtt zajlik le a legtöbb vállalat esetében. 

Juhász és Minya [2007] szerint a fogyatékos személyek a legtöbb készség terén egyénileg eltérő és normál szó-
rású eredményeket mutatnak, azonban van néhány olyan speciális készség, amiben nagy valószínűséggel átlag
fölötti eredményeket érnek el. Ilyen lehet például a frusztrációs toleranciájuk, a monotónia tűrésük, kitartásuk,
szabálykövetésük, megbízhatóságuk, precizitásuk, motivációjuk. A látássérült személy ugyan nem hall jobban,
mint egészséges társai, de az őt ért hangok között kifinomultabb különbségek észlelésére képes. Egy halláskáro-
sult ember a vizuális emlékezet terén fog jobb eredményt elérni, és szinte minden fogyatékossági csoport esetén
ki lehetne emelni további pozitívumokat.

A fogyatékos dolgozók teljesítményét ugyanolyan kritériumok szerint kell értékelni, mint a többi munkavállaló
esetében, figyelembe véve a következő szempontokat:
• türelmesebb hozzáállás szükséges;
• fontos kezelni a kollégák ebből adódó feszültségét (pl. szalag melletti munka esetén);
• segíteni kell a beilleszkedést – egy elfogadóbb, nyitott légkörben mindenki gyorsabban tanul;
• mondjuk ki a fogyatékos munkavállalóval szembeni elvárásokat, de azok ne legyenek irreálisak, teljesíthetet-

lenek (nem kell 120%-osan termelnie ahhoz, hogy bizonyítsa ugyanannyit ér, mint a többiek);
• adjunk visszajelzést a munkájáról akkor is, ha jó, de akkor is, ha rosszul teljesített;
• ne kezeljük őt külön, ne legyenek más „jogai”, mint a többi kollégának, mert ez feszültséget okoz mindkét félnél;
• legyen a munkájuk megítélése ugyanaz, mint a kollégáké.

Szükség lehet még a következőkre:
• Eszközök és berendezések adaptálására az optimális munkateljesítmény elérése érdekében. Ennek a megter-

vezését az érintett fogyatékos dolgozóval konzultálva célszerű elvégezni.
• Egyes fogyatékos dolgozók esetében a munkaköri leírás felülvizsgálatára és megváltoztatására (például a munka

azon részének törlése, amelyet az nem képes elvégezni, és helyette más feladat vagy feladatok beiktatása).
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• A rugalmas munkaidő beosztás jelentős tényező lehet abban, hogy egyes fogyatékos személyek kielégítő
módon tudják elvégezni munkájukat. 

• A teljesítmény-követelmények felülvizsgálatára, különösen a felvételt követő első időszakban, fokozatosan
vonjuk be a fogyatékos személyt a munkába. 

A megváltozott munkaképességű személyek teljesítményének értékelésénél az alábbi szempontokat célszerű kö-
vetni [internet 4]: 
http://www.munkakonyv.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=16 
Ezek alapján megváltozott munkaképességű munkavállalókra alakítva
http://www.hrportal.hu/index.phtml?page=feature&id=34375
http://www.magyarorszag.hu/allampolgar/ugyek/munka/munkavallalok/munkvallkot20060627.html/ugy-
leirasjogi
• alapvető szabály, hogy (1) a megváltozott munkaképességű munkavállaló teljesítménye emberi önbecsülése

miatt ugyan olyan módon legyen mérve, mint az ép társaié (kommunikációs szabály) (2) a munkahelyi veze-
tőnek az értékelés során figyelemmel kell lennie arra, hogy a fogyatékos munkavállaló mennyit fejlődött saját
magához képest;

• a fogyatékos munkavállaló megfelelő magatartást tanúsít-e a szervezeti normák, értékek és prioritások rend-
szerében;

• tisztázta-e, világosan fogalmazta-e meg a munkaadó, hogy milyen értékek, ismérvek mentén történik a fo-
gyatékos személy teljesítményének az értékelése (fogyatékosságából adódóan vannak-e speciális kritériumok);

• a fogyatékos személy elfogadta-e az értékelés kritériumait (nem tartotta-e túlzónak, vagy éppen magalázónak);
• a vezetés kikérte-e (szükség esetén) a fogyatékosok érdekvédelmi szervezeteinek a speciális ajánlásait;
• a vezető lehetővé tette-e, hogy a fogyatékos az általa használt kommunikációs platformokon ismerje meg ér-

tékelését;
• az értékelés beilleszthető-e a fogyatékos személy korábbi értékelései sorába;
• a vezető megfelelően és megfelelő hangsúllyal emelte-e ki a megváltozott munkaképességű munkavállaló tel-

jesítményében bekövetkezett pozitív változásokat, illetve kellő objektivitással értékelte-e a negatívumokat;
• a vezető önkritikát gyakorolt-e abban a tekintetben, hogy megfelelően segítette-e a fogyatékos dolgozó beil-

leszkedését a munkacsapatba;
• a vezető lehetővé tette-e, illetve mindent megtett-e annak érdekében, hogy a megváltozott munkaképességű

munkavállaló munkavégzésének speciális környezete megteremtődjön, illetve jól működjön;
• ha a szervezeten belül a szakszervezetben, az üzemi tanácsban, vagy egyéb munkavállalói érdekvédelmi cso-

portban van fogyatékos, akkor ő részt vett-e sorstársai értékelő rendszerének a kidolgozásában.

Összefoglalva elmondható, hogy a humán erőforrás menedzsment, és ezen belül a teljesítményértékelés min-
den vállalatnál nagyon fontos szerepet játszik, hiszen hozzájárul az eredményes működéshez. Azzal, hogy fo-
lyamatosan visszajelzést adunk az adott dolgozó teljesítményéről, elősegítjük a szervezeti célok megvalósulását,
de fontos, hogy az egyéni célokat is figyelembe vegyük. A vezetőnek arra is oda kell figyelnie, hogy a jó teljesít-
ményt elismerje, és ezzel erősítse a dolgozó önbizalmát. Ugyanis, ha a munkavállaló csak negatív visszajelzést
kap, akkor az önbecsülésére kedvezőtlenül hat, és később esetleg még rosszabbul teljesít [Dajnoki, 2007].

3.7. A humán erőforrás menedzsment tevékenységterülete – Az emberi erőforrások fejlesztése
Az emberi erőforrások fejlesztése tudatos folyamat, célja, hogy felkészítse az embereket a megkívánt magatartás
változtatására. Magában foglalja az alkalmazottak képzését, továbbképzését, és készségeinek, képességeinek fej-
lesztését is. Ehhez mindenekelőtt a szervezeten belüli igényeket kell megismerni. A munkaerő fejlesztése komoly
előkészítéseket igényel, mely a következő lépésekből állhat:
– ismeretek szerzése magáról az egyénről: képességek, készségek, beállítottság stb.;
– szakmai, munkakultúra és személyiségbeli követelményei a munkahelynek;
– célok, aspirációk felmérése: amelyeket az adott egyén követ, és amelyeket a vállalat;
– életpálya vagy karrierterv: a szervezet és az egyén közösen vázolja fel, hogy az egyén milyen pályát futhat be.

A munkaerőt folyamatosan fejleszteni kell, hogy meg tudjon felelni az állandóan változó munkaerőpiaci, mun-
kahelyi követelményeknek [László, 1995].

A képzés és fejlesztés fontosságát hangsúlyozza Tóth [2007] megállapítása is, miszerint minden cég érdeke,
hogy munkatársainak, vezetőinek különleges fejlődési utakat biztosítson. Napjainkban sokan azon az alapon
döntenek egy új céghez való csatlakozásról, hogy az milyen továbbfejlődési lehetőségeket, azaz az illető piaci ér-
tékének milyen növelését biztosíthatja.

A személyzetfejlesztés és képzés két, egymást erősítő értelmezést foglal magában. Ezek: a jelenlegi és jövő-
beni teljesítmény javítása a szervezeti célokkal összefüggésben, illetve tervezett erőfeszítések a tanulási tapasz-
talatok szerzésére és támogatására [Farkas, 2006]. A képzési rendszer alapelve továbbra is az marad, hogy az al-
kalmazottakban olyan képességeket próbáljanak felszínre hozni, amelyek az adott munkakörre leginkább alkal-

Esélyegyenlőségi emberi erőforrás menedzsment tevékenysége, területei – Dr. Dajnoki Krisztina

97

HR_Tanulói tananyag_tordelt_Layout 1  2011.05.03.  10:49  Page 97



massá teszik őket – függetlenül attól, hogy milyen pozíciót töltenek be a szervezetben. Ebből kifolyólag nem sza-
bad elhanyagolni a megváltozott munkaképességű személyek képzését sem és ezzel összefüggésben őket is hozzá
kell segíteni jelenlegi és jövőbeli munkafeladatainak minél sikeresebb teljesítéséhez.

Roóz [2006] szerint képzésben általában alacsonyabb beosztású és képzettségű munkavállalókat részesítenek,
és célja a jelenlegi munkakör jobb ellátása. A fejlesztés (development) keretében általában szakemberek és veze-
tők képességfejlesztése folyik a jövőre nézve kitűzött célokra irányultan.

A személyzetfejlesztés garantálja az egyensúlyt a munkaköri követelmények és a munkakört betöltő jellemzői
között, nemcsak jelen időben, hanem a szervezet fejlődésének figyelembevételével is. Nemeskéri - Fruttus [2001]
szerint a személyzetfejlesztési elképzelések és rendszer kidolgozásához néhány alapvető kérdést kell tisztáznunk:
Mit fejlesszünk? Kit fejlesszünk? Milyen módszerekkel fejlesszünk? Ki végezze a fejlesztést? Mi alapján és hogyan
értékelhető a fejlesztések eredménye? 

A fejlesztés alapvető célja, hogy bővítse az egyének képességét. Különböző munkakörökhöz különböző ké-
pességekre van szükség. Kétféle személyzetfejlesztés van: az első eset, amikor egy munkakörhöz nem rendelke-
zik megfelelő képességgel a dolgozó. Ekkor egyértelműen az adott munkakörhöz szükséges tudás fejlesztése a
cél. A második eset, amikor a szervezetnél új munkakör jelenik meg, így ekkor a vállalat stratégiájával össz-
hangban kell kidolgozni a fejlesztési tervet, tehát inkább a jövőre vonatkozik.

A vállalati alkalmazottak fejlesztése nagyon sokrétű. Különbözik az alanyok kora, képzettsége, beosztása, szak-
mai tapasztalata stb. Így a képzés alanyait több csoportra lehet osztani. A képzésben résztvevőknek a tanulás el-
sődlegesen a munkájuk ellátásához szükséges, valamint elősegítheti őket karrierjük fejlesztésében. 

Az személyzetfejlesztés egyik legfontosabb formája a munkahelyi képzés. Ez nemcsak azért igaz, mert a kép-
zést a vállalat nyújtja, hanem azért is, mert a képzés típusát és időzítését összhangba kell hozni a dolgozók fize-
tésével. Ez a beruházás hatékonyan növeli a vállalat termelékenységét [Lazear, 2006]

A fejlesztések két nagy csoportra oszthatóak. Az egyik csoportot alkotják azok a fejlesztések, képzések, ame-
lyekre munka során lehet szert tenni, ezeket nevezzük „on-the-job” jellegű eszközöknek. A másik csoportba pedig
az „off-the-job” típusú eszközök tartoznak, amelyet a munkából kiszakítva, általában kisebb csoportban lehet al-
kalmazni.

Császár [1999] szerint az „on-the-job” módszerek közé tartoznak a következők:
– demonstrálás: ebben az esetben az új alkalmazott a felvételt követően figyeli munkatársait és tőlük tanulja

meg, hogy mit és hogyan kell csinálnia,
– betanítás: a betanítással megbízott személy pontos utasításokat kap, mit kell a betanítottnak a folyamat végéig

megtanulnia és meddig tart a betanítási időszak,
– mentorálás: a vezető kijelöl egy alkalmazottat, aki már régóra a cégnél dolgozik, és az új munkatárs tőle kér-

dezhet és kérhet segítséget,
– részvétel projektmunkában: a projekt során az abban résztvevők egy új munkakörülménnyel ismerkednek

meg, amelyből sokat tanulnak,
– munkakör rotáció: hasonló a projektmunkához, ebben az esetben viszont teljes munkaidőben és hosszabb időre

kerül át a dolgozó az új munkakörbe
– ismeretközlő/átadó előadások: az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer, melynek hatékonyságát befo-

lyásolja az összeállított tematika, tananyag, az előadó személyisége (tudás és átadási képesség), az alkalmazott
audiovizuális, multimédiás eszközök színvonala és alkalmazása. 

A mentorálás rendszerének kiterjesztése a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásában funkcióit,
előnyeit tekintve egyaránt kézenfekvő. Boda és mtsai [2006] szerint a mentoráltak szakmai és problémame-
goldó készségei fejlődnek ezért jobban teljesítenek, így rajtuk keresztül a szervezet teljesítőképessége is fo-
kozódik. A mentor továbbá segítséget nyújt a szervezet tagjaival való együttműködő kapcsolatok kialakítá-
sában, az esetleg kialakult konfliktushelyzetek megoldásában. Tehát mentorálás révén a beilleszkedés is meg-
könnyíthető. 

ELBERT – FARKAS [2001] az „off-the-job” módszerek közé sorolja az alábbiakat: 
– részvétel szervezett (külső) képzéseken: ez a módszer akkor igazán előnyös, ha a cég nem rendelkezik a fej-

lesztéshez szükséges összes erőforrással;
– tanulmányút, konferencia: az alkalmazottakat általában más szervezetekhez küldik, hogy az ott szerzett is-

mereteket hasznosítani tudják a saját munkahelyükön is;
– számítógépes oktatás: egyre inkább elterjedőben van a vállalatnál, amikor különböző számítógépes programok

segítségével történik az oktatás;
– tréning: manapság a legelterjedtebb képzési forma. A cél az egyének és a csoportok fejlesztése annak érdeké-

ben, hogy önmaguk képessé váljanak problémáik felismerésére, diagnosztizálására, elemzésére és a megol-
dások kidolgozására.
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A fentiek alapján a fejlesztésen belül többféle lehetőséggel találkozhatunk, azonban a magyarországi közép-
és nagyvállalatok esetében a legnépszerűbb módszerek közé a tréning tartozik. 

A tréning olyan módszer, amely a szervezetek emberi erőforrásainak minél szélesebb körű mozgósítására épít.
A cél az egyének és a csoportok fejlesztése annak érdekében, hogy önmaguk képessé váljanak problémáik felis-
merésére, diagnosztizálására, elemzésére és a megoldások kidolgozására. Ennek érdekében célirányos gyakorla-
tokon keresztül tükröt tart a résztvevők elé, megmutatja, hogyan viselkedik a csoport adott szituációkban és eze-
ket a helyzeteket közösen elemzi. Megmutatja mi rejlik a vizsgált folyamatok és jelenségek mögött, mi alapján hoz-
zák meg az egyének, illetve szervezetek döntéseiket. A tréning legértékesebb hozadéka egy olyan fogalmi, gon-
dolati és érzelmi bázis kialakulása, amelynek segítségével a vezetői és munkatársi csapatmunka hatékonysága
nagymértékben javítható [Klein, 2001].

A képzések hatékonyságának mérése fontos zárása a folyamatnak. A sikeresség mérésére több okból is nagy
szüksége lehet a vállalatnak. Ekkor kell értékelni, hogy a képzésben résztvevők fejlődése milyen sikerrel járt, va-
lamint értékelésre kerül az alkalmazott fejlesztési módszer és a fejlesztést végrehajtó személy vagy személyek.
Mindez meghatározó jelentőségű a jövőre nézve, vagyis a következő képzések megszervezésében és hatékony
végrehajtásában nyújt nagyfokú segítséget. Tehát az értékelés két oldalról közelíthető meg: múlt- és jövőorientált
szemlélettel [Császár, 1999]. Több módszer alkalmazható a hatásvizsgálathoz. Dienesné – Bodó [2007] a munka
világában a képzés/fejlesztés hatásvizsgálatára az alábbi módszereket definiálja: 
– közvélemény-kutatás: a képzésen résztvevők visszajelzése és véleménye a képzés hasznosságáról.
– a teljesítmény objektív mérése: a teljesítmény növekedése, a selejt csökkenése stb.
– önértékelés: a résztvevők saját magukat értékelik, a képzés eredményeként a korábbi állapothoz képest milyen

területeken és mértékben következett be pozitív változás saját képességeikben/készségeikben.
– a képzésben/fejlesztésben részt vettek személyiségstruktúrájában és képességeiben bekövetkezett változások

és ezek hatása a szervezetre: viszonylag ritkán alkalmazzák, mert nehéz végrehajtani, mivel ezek nem köz-
vetlenül a képzés után jelentkeznek.

Zai Péter, a Technoplast igazgatója elmondta, hogy a rehabilitált munkaerő fejlesztésére, képzésére az ő szervezetüknél
kevésbé van lehetőség. Ennek az az oka, hogy már eleve a kiválasztáskor olyan munkakörbe kerül a megváltozott munkaké-
pességű, illetve fogyatékos munkaerő, amit megfelelően el tud látni, azaz nincs szükség továbbképzésre, mert nem tud, illetve
a szervezeti sajátosságok miatt nincs is lehetősége „magasabb” munkakörbe, beosztásba lépni. Természetesen munkába álláskor
a demonstrálás módszerét ők is alkalmazzák, hiszen az új munkaerőnek bemutatják, hogyan kell elvégezni a feladatot.

Ez nem azt jelenti, hogy képzésre, fejlesztésre náluk egyáltalán nincs lehetőség. Vannak tanfolyamok, mint például a CNC
megmunkálás, de erre a munkafeladatra rehabilitált munkaerő nem alkalmas, a munkaterület miatt. Véleménye szerint ebből
kifolyólag valamilyen szinten – szakképzés, karrier, tanulás területén – a fogyatékos, megváltozott munkaképességű szemé-
lyek ezen a területen is hátrányban vannak/lehetnek ép társaikkal szemben. 

A Magyar Telekom 2004-nem konzorciumi tagként vett részt a Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program „Moz-
gáskorlátozottak az integrált ügyfélkapcsolati asszisztens szakmában –alternatív munkaerőpiaci képzés és foglalkoztatás”
megnevezésű programjában, amelyben képzést is biztosítottak a jelentkezőknek. A képzés során felmerült, hogy a program-
ban résztvevők az operátori munkakörhöz szükséges komplex tudásanyag elsajátításához személyre szabott, lassabb üteme-
zést igényelnek. 
– Ezért biztosították, hogy az egyéni teljesítményük, eredményeik tükrében – saját kérésre – ismételten részt vehessenek az

elméleti alapképzésen, és csak azt követően kezdjék meg a gyakorlati oktatást. 
– A gyakorlati alapképzést is kibővítették- időtartamát a többszörösére emelték –, figyelve a munkatársak egyéni fejlődési

ütemét. 

A fogyatékos személyek munka világába történő belépését nagymértékben befolyásolhatja iskolai „előéletük”.
Általánosságban elmondható, hogy a munka világában rendszerint jobban tudnak boldogulni azok a fogyatékos
fiatalok, akik integrált képzésben vettek/vesznek részt. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmoz-
dításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján a fo-
gyatékos gyermekek és fiatalok nevelése-oktatása intézményben, vagy a többi gyermekkel, fiatallal együtt foly-
hat (tehát mindkét oktatás elfogadható).

2008-ban az állami ösztönzők ellenére is viszonylag kevés oktatási intézmény vállalkozott a speciális igényű
és sajátos nevelési igényű tanulók képzésére. A kétféle oktatás néhány jellemzőit a következő két táblázat mutatja.

A felnőttképzés az a formális illetve informális tanulás, amelyben a 16. életévét betöltött felnőtt vesz részt,
amennyiben nem rendelkezik sem tanulói, sem hallgatói jogviszonnyal. A felnőttképzési törvény a felnőttképzés
három területét határozza meg: általános, nyelvi és szakmai képzést. 

Minden munkavállalónak törekednie kell korábban megszerzett tudásának „karbantartására”, esetenként tel-
jesen új tudás megszerzésére, akár többször is az aktív, munkaképes élete alatt. Különösen igaz ez a fogyatékos
emberekre, hiszen munkaképesség csökkenésük miatt nem képesek a „kapcsolt” feladatkörök ellátására. 
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Jellemzők Integrált oktatás Szegregált oktatás

Csoport összetétele

Heterogén (fogyatékosok és nem fogyaté-
kosok együtt). Pedagógiai cél: a fogyatékos
gyerekek elfogadtatása az osztályközös-
séggel, közös élmények szerzése, közös fel-
adatok megoldása, beilleszkedés. 

Homogén (fogyatékosok együtt). Pedagó-
giai cél: nevelés, felkészítés.

Családi kapcsolatok

Aktív kapcsolat, a gyermek minden nap
hazamegy. Megtanulja a családban élést, a
családi szerepeket. 

A fogyatékosság fokától függően bentla-
kásos intézményben tanul a gyermek, a
családi kapcsolatai alapvetően a szülők lá-
togatására korlátozódnak. Nem tudja „el-
lesni” a családi élet szerepeit. 

Baráti kapcsolatok
Ideális esetben épekkel és fogyatékosokkal
egyaránt.

Rendszerint saját sorstársaival. 

Hatása az épekre
Jelentős: megtanulnak együtt élni és segí-
teni fogyatékos társukat. 

Mivel az osztály tagjai fogyatékosok, ezért
nem értelmezhető.

Iskolák 
felkészültsége

Az iskolák többsége nincs felkészülve arra,
hogy hogyan kell/lehet/érdemes oktatni a
fogyatékos gyerekeket, fiatalokat. 

Megfelelő speciális tudással rendelkező, el-
hivatott gyógypedagógusok.

Tárgyi és 
környezeti feltételek

Akadálymentesítés nem, vagy csak részint
megoldott. Speciális oktatási eszközökkel,
segédeszközökkel rendszerint nem rendel-
keznek. 

Az épület kialakítása megfelel az elvárá-
soknak, rendelkezésre állnak a speciális se-
gédeszközök

Szakképzés
Számos szakmát tanulhat (olyat, melyek
inputvizsgálatánál fogyatékossága nem ki-
záró ok)

A speciális szakképzésben elérhető szak-
mák köre korlátozott, nem mindig felel
meg a munkaerő-piaci elvárásoknak. 

Jellemzők Integrált oktatás Szegregált oktatás

Előny

A fogyatékos gyermek könnyebben tud
beilleszkedni környezetébe, nyitottabbá,
magabiztosabbá válik.

A fogyatékos gyermeknek nem kell min-
den nap szembesülnie „másságával”. Szo-
lidáris, sorstársi közösségben, a külvilág-
tól elzárva nevelődik, fejlődik. 

Hátrány

Ha az osztályközösség nem elfogadó,
akkor akár egy életre is negatívan befolyá-
solhatja a fogyatékos gyermek személyisé-
gét.

A szegregált oktatási rendszerből (felnőtt-
ként) kikerülve kell megoldania azokat az
élethelyzeteket, melyek többségére nem
készült fel, nem tapasztalta meg gyermek-
ként. 

Hatása a fogyatékos
fiatal életútjára, kap-
csolataira, karrierjére

Mivel az iskolai évei alatt megtanulta és
„begyakorolta” a csoportnormákat és a
csoportkonfliktusok kezelését, így egy nyi-
tottabb, jobban alkalmazkodni tudó sze-
mély állhat munkába, aki a munkacsoport,
mint közösség egyenrangú tagja lehet. Tu-
dása, képzettsége piacképesebb. 

Nehezen tud eligazodni az épek társadal-
mában (és így a munka világában), nehe-
zére esik a beilleszkedés, az alkalmazko-
dás, a tolerancia. Nehezebben tud kapcso-
latot teremteni nem fogyatékos embertár-
sával, nehezebben tud tagja lenni egy mun-
kacsoportnak. Magába zárkózott lehet,
problémáival magára maradhat. Nem min-
den esetben rendelkezik megfelelő szakké-
pesítéssel. 

Az integrált és a szegregált oktatás jellemzői I. 

Az integrált és a szegregált oktatás jellemzői II.
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A fogyatékossággal élő munkavállalónak megfelelő szakismerettel kell rendelkeznie, mert csak így lesz képes
lehetőségeit kiszélesíteni, alkalmas munkát találni és azt megtartani. Ha nem fejleszti megmaradt képességeit,
készségeit, végleg kikerül a munkaerőpiacról és teljes mértékben juttatásokra szorul. Az „élethosszig tartó tanu-
lás” folyamata biztosítja csak a folyamatos munkavállalást, s ezzel együtt a karriert, a biztos egzisztenciát [Die-
nesné – Bodó, 2007].

A kétféle „életút” miatt a munka világába bekapcsolódó, illetve abban jelen levő fogyatékos fiatalnál (munka-
vállalónál) a munkaügyi vezetőnek/asszisztensnek célszerű feltérképeznie, hogy a megváltozott munkaképes-
ségű személy a képzés mely részeinél/szintjeinél vett részt szegregált, illetve integrált oktatásban. Amennyiben
lehetőség van egyénre szabott képzési, továbbképzési, átképzési programban történő részvételre, úgy minden-
képpen élni kell ezzel a lehetőséggel, különösen a megváltozott munkaképességű személyek esetében. 

A képző intézmények rendszerint három területen fejtik ki hatásukat [Dienesné – Bodó, 2007]:
• Munkaerőpiaci képzések: a munkanélküliek és munkanélküliséggel veszélyeztetettek preventív kiegészítő,

tovább és átképzése foglalkoztatásuk elősegítésére.
• Vállalati képzés: esélyegyenlőségi tréningek, saját munkaerőképzés, továbbképzés.
• Egyéb képzés az egyén karrierje számára fontos saját kezdeményezésű kiegészítő, át- és továbbképzés.

Mind a három területről elmondható, hogy célja az egyén munkába helyezésének vagy munkahelye megtar-
tásának elősegítése szakképesítésre való felkészítéssel, vagy az adott munkakör ellátásához szükséges szakmai
ismeretek nyújtása.

A fogyatékossággal élő ember számára az integrált foglalkoztatáshoz a legnagyobb esélyt, a munkaerőpiaci-
igényt kielégítő szakmai képzés biztosíthatja. Ez a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű rétegcsoport
van talán a legnehezebb helyzetben. Nem csak az oktatáshoz, tanuláshoz szükségesek bizonyos speciális eszkö-
zök, hanem esetenként az oktató intézménybe való eljutás is problémás lehet. 

Az integrált és a szegregált képzés jellemzőit a következő táblázat foglalja össze.

Az emberi erőforrás fejlesztés hatékony megvalósítása érdekében célszerű képzési tervet készíteni. A terv leg-
fontosabb elemei Roóz [2006] szerint a következők: a képzési program megnevezése, az oktatási célok meghatá-
rozása, szervezeti és módszertani információk, a képzések jellegének bemutatása, a képzések formáinak megne-
vezése, a várható költségigények meghatározása, a külső vagy belső oktatók megnevezése, értékelés, ellenőrzés.

Lényeges kérdés, hogy ki végezze a fejlesztést, azaz ki lesz a fejlesztés vagy képzés vezetője. A vállalatoknál
fontos, hogy a fejlesztés végrehajtója külső vagy belső (vállalaton belüli) személy-e. Mindkettőnek megvannak az
előnyei és hátrányai. A belső személlyel történő fejlesztés legfontosabb előnye, hogy ismeri a céget, amely meg-
könnyítheti az oktatást, valamint lényegesen csökkenthető a képzés költsége, ha nem kell külső erőforrást igénybe
venni. A belső erőforrás igénybevétele azonban csak akkor célszerű, ha egy belső munkatárs rendelkezésre áll a
megfelelő tudásanyaggal és képes is azt átadni a képzésben résztvevőknek. Ennek hiányában csak külső erőfor-
rás igénybevételével lehet megszervezni egy képzési programot. A fogyatékos, megváltozott munkaképességű
személyek fejlesztése esetén ez utóbbinak jut nagyobb szerep.

A megváltozott munkaképességű személyeket is foglalkoztató szervezeteknél az emberi erőforrás fejlesztés öt
fő feladatcsoportját az alábi ábra mutatja. 

Esélyegyenlőségi emberi erőforrás menedzsment tevékenysége, területei – Dr. Dajnoki Krisztina
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Jellemzők Integrált oktatás Szegregált oktatás

Előny

Az esélyegyenlőség megteremtődése, tár-
sadalmi kirekesztődés megszűnése, az ép
és fogyatékossággal élő személyek közötti
kapcsolatok kialakulása, kiszélesedése va-
lósulhat így meg.

- Behatárolható az oktatás üteme, mert ál-
talában azonos betegségű és súlyosságú fo-
gyatékossággal élőket próbálnak egy cso-
portba összegyűjteni
- Jelentősen csökkenthetők a költségek,
amelyek a speciális eszközök beszerzésé-
nél jelentkeznek
- A képzésen való részvétel a fogyatékos-
sággal élő részvevőnek ingyenes, államilag
finanszírozott

Hátrány

Az oktatáshoz szükséges speciális eszkö-
zök hiánya és esetenként a fogyatékosság-
gal élők oktatásához szükséges módszer-
tan illetve ennek a két módszernek, az ösz-
szehangolásának nehézsége.

Nem mozdítja elő a társadalomba való be-
illeszkedés folyamatát.

Az integrált és a szegregált felnőttképzés jellemzői

HR_Tanulói tananyag_tordelt_Layout 1  2011.05.03.  10:49  Page 101



1. Képzési, fejlesztési szükségletek felmérése
A. Szervezeti elemzés. 

– A szervezet már korábban is alkalmazott fogyatékos személyt?
– A szervezeti filozófia, misszió, vízió megfogalmaz-e elvárásokat és eljárásokat a fogyatékos személyek al-

kalmazásával kapcsolatban?
– A képzés beilleszthető a szervezet általános és emberi erőforrás stratégiájába?
– Milyen az a makro környezet, amely miatt/érdekében képezni, fejleszteni kell?
– A képzés (tréning) képes hozzájárulni az esélyegyenlőségi terv gyakorlati megvalósításához?

B. Munkaelemzés, kompetencia-elemzés (folyamat és kompetenciaszint)
– Mik azok az (új) kompetenciák, melyeknek a vállalat alkalmazottainak meg kell felelni? 
– Az (új) kompetenciák megfogalmazása hogyan érinti a megváltozott munkaképességű alkalmazottainkat? (ha

esetleg hátrányos helyzetbe hozza őket, akkor külön figyelmet kell fordítani az ő át- illetve továbbképzésükre)
– A munkafolyamatok át- illetve újraszervezéséből adódó változások szükségessé teszik a megváltozott mun-

kaképességű munkavállalóink átképzését?
C. Munkaerő-elemzés (egyéni szint)

– Melyek a képzésben részt vevő ép és fogyatékos munkavállalóink főbb pszichés sajátosságai?
– Szükség van-e az adott fogyatékos személy továbbképzésére, vagy vállalaton belüli átcsoportosítással is

megoldható a probléma?
– A fogyatékos személy alkalmas a képzésen való részvételre?

2. Képzési, fejlesztési programok kidolgozása
– Az időbeosztás és az óraterv megfelel a fogyatékos munkavállalónak?

3. A képzésben, fejlesztésben résztvevő személyek kiválasztása, meggyőzése
– A kiválasztási elbeszélgetés során a fogyatékos munkavállalók esetében a pozitív diszkrimináció elve ér-

vényesült?
– Szellemi fogyatékos munkavállaló esetében – szükség szerint – a fogyatékos gondviselőjével is történt egyez-

tetés?
– A fogyatékos személy kérdéseire a képzésfelelős megfelelő válaszokat tudott adni? 

4. A képzési, fejlesztési program megvalósítása
– A képző intézmény tárgyi feltételei és oktatási környezete megfelel fogyatékos munkatársaink akadály-

mentes oktatásának, illetve képzésben történő részvételének? 
– A képzési tematika és a tárgyi eszközök mennyire alkalmazkodnak a fogyatékos személy elvárásaihoz,

szükségleteihez?
– Ha a képzés nem a munkaadó (akadálymentesített) helyén, hanem külső helyszínen történik, akkor bizto-

sítottak a fogyatékos személyek speciális igényeinek a kielégítése?

Esélyegyenlőségi emberi erőforrás menedzsment tevékenysége, területei – Dr. Dajnoki Krisztina
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12.1. ábra: Az emberi erőforrás fejlesztés főbb feladatcsoportjai megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató szervezeteknél

Képzési, fejlesztési szükségletek felmérése

Képzési, fejlesztési programok kidolgozása

A képzésben, fejlesztésben résztvevő személyek kiválasztása, meggyőzése

A képzési, fejlesztési program megvalósítása

A képzési, fejlesztési program értékelése

HR_Tanulói tananyag_tordelt_Layout 1  2011.05.03.  10:49  Page 102



5. A képzési, fejlesztési program értékelése
– Eredményesség és sikeresség
– Szervezeti célok elérésére

Napjainkban a képzési, fejlesztési lehetőségek széles skáláját találja az, aki fejleszteni szeretné tudását, képessé-
geit, személyiségét. Dienesné – Bodó [2007] szerint a munkaügyi központok mellett egyre nagyobb szerepet kap-
nak a felnőttképzéssel foglalkozó intézmények, civil szervezetek is. A civil szektor bevonása a munkaerőpiaci szol-
gáltatások nyújtásába a szolgáltatási háló bővülést jelenti. Az alternatív munkaerőpiaci szolgáltatások célcsoportjai
mindazok, akik valamilyen sajátos ok miatt segítség vagy felkészítés nélkül egyáltalán nem vagy nehezen tudnak
elhelyezkedni a munkaerőpiacon. A civil szervezetek nem csak közvetítő szerepet töltenek be, hanem fejlesztő te-
vékenységük által javítják a munkanélküliek, hátrányos helyzetűek és az inaktív rétegek foglalkoztathatóságát, erő-
sítik az alkalmazkodóképességüket, vállalkozói készségeiket iskolarendszeren kívüli képzések, átképzések, tanfo-
lyamok, egyéni tanácsadások által. A célcsoport ugyan lehet homogén, de minden ember más és más képességek-
kel, készségekkel rendelkezik, és más problémával küzd, így csak az egyénre szabott, differenciált tanácsadások, in-
formációnyújtás, humánszolgáltatások biztosítása segítheti a célcsoport tagjainak a reintegrációt.

3.8. A humán erőforrás menedzsment tevékenységterülete – A munkavédelem
A munkavédelem a szervezett munkavégzésére vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények, továbbá
a törvény céljának megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint
mindezek végrehajtása.
A munkavédelem a következő területeket öleli fel:
• egészséges munkahelyek kialakítása, a megfelelő műszaki és higiéniai követelmények biztosítása;
• munkaeszközök;
• veszélyes anyagok;
• munkaszervezés és munkaidő;
• kiemelt csoportok védelme;
• munkavédelmi szervezet.

Az ezeken a területeken végrehajtott intézkedések jelentős mértékben hozzájárulhatnak a munkahelyi egész-
ség és biztonság kialakításához, illetve fenntartásához. 

A gyakorlatban a munkabiztonság alatt főként az olyan műszaki fejlesztéseket értjük, amelyek előremutató
módon képesek megelőzni a munkabaleseteket, míg a munkaegészségügy az alkalmazottakat fenyegető ártalmak
ismertetését jelenti, a foglalkozásból adódó, illetve azzal összefüggő betegségek megelőzése érdekében. 

Természetesen az állam, illetve a törvényi szabályozás mellett a munkáltatónak is mindig gondoskodnia kell
a munkavédelemről egy belső szabályzat megalkotásával, valamint annak betartatásával. A legfontosabb szer-
vezeti szabályok:
• munkavédelmi szabályzat; 
• védőeszköz-szabályzat;
• munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatok rendje;
• kockázatértékelés;
• munkabalesetek nyilvántartása.

A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy az irányítása alá tartozó valamennyi területen a munkahelyek
kialakítása és üzemeltetése feleljen meg a rendeletben meghatározottaknak, továbbá a munkavédelemre vonat-
kozó egyéb szabályoknak, a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelményeknek [INTERNET1].
http://www.hrportal.hu/index.phtml?page=feature&id=34380

A munkavédelem célja a munkát végző ember megóvása a munkavégzés során fellépő, életét, testi, szellemi
épségét, munkavégző képességét veszélyeztető körülményekkel, ártalmakkal szemben [Pálinkás, 1999].

Összegezve tehát, a munkahelyi egészségért és biztonságért a munkáltató felel, akár a munkahelyen felmerülő
kockázatokról, akár a munkavállalók képzéséről vagy az ahhoz kapcsolódó szervezési feladatokról is legyen szó.
Ebből eredően a munkáltató kötelezettsége a kockázatbecslés, a munkahelyi kockázatok elkerülése, illetve azok
legyőzése, valamint a védőintézkedések (korlát, elsősegély nyújtása) meghozatala. A munkavállaló felelőssége vi-
szont az eszközök megfelelő módon történő használatára, az előírások betartására, valamint a munkáltatót érintő
veszélyek kiértesítésére terjed ki [INTERNET1]. http://www.hrportal.hu/index.phtml?page=feature&id=34380

Magyarországon a munkavédelmi szabályozás az Alkotmányra épülve, az Európai Uniós előírásokkal jog-
harmonizálva, egyértelmű alá-felé rendeltségi viszonyokat teremtve igyekszik a dolgozók számára a munkabiz-
tonságot megteremteni. Magyarországon a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény szabályozza – az Al-
kotmányban foglalt elvek alapján – az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tár-
gyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása
és a munkakörülmények humanizálása érdekében, megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással ösz-
szefüggő megbetegedéseket. 
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A fogyatékos személyek foglalkoztatásával kapcsolatban gyakran hivatkozunk az egyenlő bánásmód uniós
és hazai követelményére. Az egyenlő munkahelyi bánásmód magában foglalja az egyenlőséget a munkaegész-
ségügy és munkabiztonság területén is. A munkaegészségügyre és -biztonságra való hivatkozás nem lehet kifo-
gás a fogyatékos emberek foglalkoztatásának megtagadására vagy további alkalmazásuk megszüntetésére. Fel
kell hívni a figyelmet arra, hogy az a munkahely, mely hozzáférhető és biztonságos a fogyatékos személyek szá-
mára, az az alkalmazottak, az ügyfelek és minden más személy számára is biztonságosabb és hozzáférhetőbb
lesz [Dienesné – Szabó, 2007]. 

Az állam által (törvényileg is) meghatározott és elvégzett feladatokon (pl. ellenőrzés) kívül a munkaadó köte-
lessége alá tartozó munkavédelmi folyamatok, eljárások, szabályozások, ellenőrzések kidolgozása, végrehajtása,
fejlesztése. A munkavédelmi szabályok rendszere Magyarországon az 1993. évi XCIII. törvény alapján: 
• Alkotmány
• Munka törvénykönyve
• Munkavédelmi törvény
• Miniszteri rendeletek
• Biztonsági szabályzatok
• Szabványok
• Munkavédelmi belső szabályzatok

A munkavédelem köre alapvetően a munkaadókra és a munkavállalókra terjed ki (oktatási anyagunk az el-
lenőrző szervekkel nem kíván foglalkozni). 

A Magyar Telekomnál minden munkavállaló számára kötelező a munkaalkalmassági vizsgálat. A csökkent munkaké-
pességűek esetében ez annyiban tér el az egészséges munkavállalókétól, hogy erre 2 év helyett évente kerítünk sort.

A Technolpast igazgatója elmondta, hogy gyakorlati tapasztalata alapján az ő szervezetükben a munkavédelem terüle-
tén semmilyen változást, változtatást nem jelentett az, hogy megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékos (siket, siket-
néma) személyeket foglalkoztatnak. Természetesen náluk is történtek apróbb balesetek, de ezek függetlenek voltak attól, hogy
a munkavállaló ép-e, vagy van valamilyen fogyatékossága. Véleménye szerint a fogyatékos, megváltozott munkaképességű
dolgozók esetében a munkavédelem alapja az odafigyelés, észrevétel nélkül.

A munkáltató kötelessége [INTERNET2] http://www.hrportal.hu/index.phtml?page=feature&id=34375
A munkáltató feladatai közé tartozik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követel-
ményeinek a megvalósítása (nem elfelejtve a munkavállalók felelősségét sem), valamint a megvalósítás mód-
jának a meghatározása (természetesen még a jogszabályok és a szabványok keretein belül). A munkáltató fele-
lőssége tehát abban rejlik, hogy megteremtse azokat a személyi és tárgyi feltételeket, amelyekkel az alkalmazott
képes ellátni feladatait. A munkavégzésre vonatkozó szabályok meghatározásakor figyelembe kell vennie, hogy
végrehajtásuk megfelelő védelemben részesítse úgy a munkaterületen tartózkodókat (vevők, partnerek), mint az
alkalmazottakat. A munkaeszközök kialakítását úgy kell megtervezni, hogy lehetőség szerint ne adjon esélyt a
nem szervezett munkavégzés keretében történő használat során a balesetre, egészségkárosodásra.

A munkáltató köteles az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása céljából:
• a munkát úgy megszervezni, hogy a munkavállaló munkaviszonyból eredő jogait gyakorolni, kötelezettségeit

teljesíteni tudja;
• a szükséges utasításokat a kellő időben a munkavállalónak megadni (felkészülhessen rá, illetőleg értelmezni

tudja);
• rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakövetelményeknek megfelelő munkakörülmények állnak-e

rendelkezésre, az alkalmazottak ismerik a rájuk vonatkozó szabályokat és betartják-e azokat;
• megfelelő munkaeszközöket rendelkezésre bocsátani;
• új technológiák bevezetése előtt időben informálni a munkavállalókat (illetve munkavédelmi képviselőiket);
• a tudomására jutó rendellenességeket, bejelentéseket azonnal kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket meg-

tenni, az érdekelteket értesíteni és közvetlen veszély esetén a munkavégzést beszüntetni;
• a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén a rendelkezések alapján eljárni;
• a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, a kielégítő higiéniás állapotát, a szüksé-

ges tisztítását, karbantartását (javítását), pótlását megoldani;
• írásban lefektetni az egyéni védőeszközök juttatásának belső rendjét (ez a feladat munkabiztonsági szaktevé-

kenységnek minősül);
• a munkavégzéshez szükséges munkavédelmi oktatást megtartani.

A munkavédelem területén a megfelelő információk biztosításának módja lehet a munkavédelmi oktatás. A
munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló
• munkába álláskor;
• munkahely vagy munkakör megváltozásakor;
• az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor;
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• munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor;
• új technológia bevezetésekor. 

Elsajátítsa, és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és bizton-
ságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és in-
formációkat, amelyek lehetővé teszik a munkakör biztonságos, balesetmentes végzését. 

A munkavédelmi oktatás leggyakoribb formája a munkahelyi vezetők, vagy az erre szakosodott szakelőadók
által tartott ismeretátadás, tanfolyam. Fontos, hogy minden egészségvédelmi és munkabiztonsági információt
hozzáférhető formában biztosítsunk. Érdemes leellenőrizni, hogy a szükséges információkkal mindenki tisztában
van-e. Az ismeretanyagnak a munkakörtől függő differenciáltsággal kell tartalmaznia mind a műszaki, szerve-
zési ismereteket, mind a vészhelyzetben elvárt magatartást, valamint a munkavállaló munkavédelemmel kap-
csolatos jogait és kötelezettségeit [Pálinkás, 1999]. 

Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új
kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tema-
tika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni. A dokumentáláson túlmenően a
munkáltatónak meg kell győződnie arról, hogy a dolgozók valóban megértették, ismerik a munkájukkal kap-
csolatos veszélyeket és azok elhárításának módját.

A munkáltató felelős azért, hogy minden munkavállaló az általa értett nyelven ismerhesse meg az egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés reá vonatkozó szabályait. Természetesen ezt a gondolatmenetet
folytatva azért is felelős, hogy a fogyatékos munkavállalók a fogyatékosságukat figyelembe-vevő módon kapják
meg a számukra fontos munkavédelmi ismereteket. A munkáltató köteles a munkavédelmi-, foglalkozás-egész-
ségügyi szakfeladatok ellátására a jogszabályokban megadott feladatokra, időtartamra, megfelelő munkavédelmi-,
foglalkozás-egészségügyi szakképzettségű szakembereket alkalmazni [Dienesné – Szabó, 2007].  

A munkavállaló kötelessége [INTERNET3]
http://www.magyarorszag.hu/allampolgar/ugyek/munka/munkavallalok/munkvallkot20060627.html/ugyleirasjogi

1. Megjelenés:
A munkavállaló köteles az előírt helyen és időben, munkára képes (megfelelő egészségi, szellemi és fizikai) álla-
potban megjelenni és a munkaidejét munkában tölteni, illetőleg ez alatt munkavégzés céljából a munkáltató ren-
delkezésére állni. Ugyanő köteles – a munkaviszonyra vonatkozó szabályban vagy a munkaszerződésben meg-
állapított – a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező munkákat is elvégezni; ennek időtartamát a mun-
kaidőbe be kell számítani.

A munkavállaló a munkavégzés céljából a munkaszerződésében foglaltak vagy a munkáltató utasítása szerint
meghatározott munkavégzési helyen, a munkavállalóra irányadó munkarendnek megfelelő időben köteles meg-
jelenni. A megjelenésen túlmenően további munkavállalói kötelezettség, hogy a munkavállaló munkára képes ál-
lapotban tegye mindezt.

2. Az alkoholtilalom ellenőrzése:
A munkáltató a munkavégzés során bármikor ellenőrizheti a munkavállaló munkára képes állapotának a meg-
létét, továbbá e körben – megfelelő vizsgálattal – ellenőrizni köteles, hogy a munkavállalók megtartják-e az al-
koholtilalomra vonatkozó szabályokat. E témához kapcsolódik a Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiuma 122.
számú állásfoglalása (MK 122.). Ennek értelmében a munkavállaló azzal, hogy az ilyen vizsgálat elvégzését, il-
letve az abban való közreműködést megtagadja, a munkaviszonyával kapcsolatos kötelezettségét vétkesen meg-
szegi. A vonatkozó jogszabályi rendelkezésekből és a munkavállalónak a Munka Törvénykönyvében (Mt.) rög-
zített együttműködési kötelezettségéből ugyanis az következik, hogy a munkavállalónak a munkáltató olyan in-
tézkedését is elő kell segítenie, amellyel a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotáról kívánnak meggyő-
ződni. Ennélfogva a vizsgálatban való közreműködést megtagadó munkavállaló a munkavégzéstől eltiltható, és
jogszerű az a lépés is, hogy munkabérét az eltiltás időtartamára megvonják (MK 122. II. pont).

Ugyanakkor a munkavállalónak bizonyos esetekben joga lehet arra, hogy megtagadja a vizsgálatban való köz-
reműködést. Előfordulhat ugyanis, hogy a munkáltató (illetve megbízottja) visszaél az ellenőrzési jogával, azaz
a jogot nem rendeltetésszerűen gyakorolja. Nem rendeltetésszerű a joggyakorlás például akkor, ha a vizsgálat el-
végzésével a munkáltatónak nem az a célja, hogy meggyőződjön a munkavállaló józanságáról, hanem zaklatni
kívánja a dolgozót (alaptalanul, hosszabb időn át, esetlegesen naponta többször is megismétli a vizsgálatot). Szin-
tén nem beszélhetünk rendeltetésszerű joggyakorlásról akkor sem, ha a lefolytatni kívánt vizsgálatot olyan sze-
mély rendelte el, aki erre nem jogosult, ilyen irányú felhatalmazással nem rendelkezik.

3. A vizsgálat eredménye:
A munkáltató kötelessége, hogy az általa végzett vizsgálat eredményéről a munkavállalót írásban tájékoztassa.
A munkáltató további lehetséges lépései attól függnek, hogy a lefolytatott vizsgálat milyen eredményt hozott:
a) ha a vizsgálat kizárta a munkavállaló kötelezettségszegését, vele szemben hátrányos intézkedésnek nincs helye;
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b) ha a munkáltató vizsgálata azt állapította meg, hogy a munkavállaló alkoholos befolyás alatt áll, és ezt a mun-
kavállaló – az azt tanúsító dokumentumban (jegyzőkönyvben) – elismerte, vagy a megállapítást elfogadta, to-
vábbi eljárás lefolytatása nélkül tehető munkáltatói intézkedés. Amennyiben a munkáltatónál érvényben és
hatályban lévő kollektív szerződés a teljes alkoholtilalomról és annak megszegése szankcióiról rendelkezik, a
munkáltató jogszerűen él a rendkívüli felmondás jogával az e tilalmat megszegő munkavállalójával szemben;
(Bírósági határozatok – BH – 2001/243. szám)

c) abban az esetben, ha a munkavállaló a vizsgálat eredményét kifogásolja, a munkáltató a vita eldöntése érde-
kében az arra illetékes orvostól vizsgálatot kérhet az ittasság véralkohol vizsgálattal történő munkahelyi el-
lenőrzéséről szóló rendeletben foglaltak szerint. Ha a munkavállaló az eredményt nem fogadja el, a bizonyí-
tás a munkáltatót terheli (MK 122. III. pont).

4. Munkavégzési kötelezettség:
A munkavédelmi törvény a munkára képes állapot kapcsán megfogalmazza azt a követelményt, hogy a munka-
vállaló csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos
munka végzésére vonatkozó szabályok megtartásával végezhet munkát. Így különösen köteles:
a) a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról meggyőződni, azt rendeltetésének megfele-

lően és a munkáltató utasítása szerint használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni;
b) az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és tisztításáról gondoskodni;
c) a munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető ruházatot viselni;
d) munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani;
e) a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkal-

mazni;
f) a részére előírt orvosi – meghatározott körben pályaalkalmassági – vizsgálaton részt venni;
g) a veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni a

felettesétől;
h) a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni.

5. Szakértelem:
A munkavállaló köteles a munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó sza-
bályok, előírások és utasítások szerint végezni. Az elvárható szakértelem és gondosság alatt nem általában el-
várhatóságot kell érteni, hanem az mindig adott munkakörre, foglalkozásra vonatkoztatva értendő. Az adott
munkavégzésre irányadó jogszabályi rendelkezések, egyéb előírások, munkáltatói utasítások betartása nem csak
a munkáltatónak, hanem a munkavállalónak is kötelezettsége. Viszont a munkavállaló csak olyan munkavég-
zéssel bízható meg, amelynek ellátására egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel, valamint jártassággal.

6. Együttműködési kötelezettség:
A munkavállaló köteles a munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, valamint általában olyan ma-
gatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi ká-
rosodását vagy helytelen megítélését ne idézze elő.

A munkavállaló a munkaviszonyának fennállása alatt együttműködésre köteles. Ennek értelmében a munka-
vállaló (is) kölcsönösen együttműködve köteles eljárni a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során,
a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően. Ez azt is magában foglalja, hogy az együttműkö-
dési kötelezettség a munkatársak irányában is fennáll. Mint ahogyan azt több konkrét bírói döntés is megállapítja,
ez a lényeges – együttműködési – kötelezettség még a keresőképtelenség időtartama alatt is fennáll (lásd pl. a Bí-
rósági Határozatok 1999/573; illetve 2001/138. számát).

7. Személyes munkavégzés:
A munkavállaló köteles a munkáját személyesen ellátni. A szakképzettség, a szakmai ismeret, a munkavégzéshez
szükséges adottságok stb. mind-mind konkrét személyhez kapcsolódnak, és minden további magyarázat nélkül
érthető, hogy a munkavállaló az általa létesített munkaviszonyban a munkavégzésre személyében köteles.

8. Továbbképzés:
A munkavállaló köteles a munkáltató által kijelölt tanfolyamon vagy továbbképzésen részt venni, és az előírt
vizsgákat letenni, kivéve, ha ez személyi vagy családi körülményeire tekintettel rá aránytalanul sérelmes. A mun-
kaszerződésben vállalt munka elvégzése megfelelő szakértelmet kíván, emellett pedig a kor technikai/műszaki
fejlődésével is lépést kell tartani. Ha e kihívásnak megfelelni akaró munkáltató a munkavállalóját arra kötelezi
(utasítja), hogy magát meghatározott formában továbbképezze, úgy a munkavállaló köteles a kijelölt tanfolyamon
vagy továbbképzésen részt venni, de csak meghatározott feltételek fennállása esetén, vagyis kizárólag akkor, ha:
a) a munkáltató a kiesett munkaidőre számított munkabérét és ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeit megté-

ríti, továbbá;
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b) amennyiben az – személyi vagy családi körülményeire tekintettel – a munkavállalóra nézve nem jár arányta-
lan sérelemmel.
A kiesett időre a munkavállalónak távolléti díjat kell fizetni.

Európa országainak jelentős részében mintegy 25-30 évvel ezelőtt már felismerték azt a tényt, hogy a meg-
változott munkaképességűek, a fogyatékossággal élők társadalom által történő eltartása sem az érintett sze-
mély, sem a társadalom részére nem jelent kedvező megoldást. E felismerés eredményeképpen kezdtek fog-
lalkozni azokkal a lehetőségekkel, hogyan biztosítható a megváltozott munkaképességűek vagy fogyatékos-
sággal élők részére a munka világába történő – esetleg korlátozott mértékű – beilleszkedés, anélkül, hogy mun-
kájuk során az egészségi kockázatuk meghaladná az átlagos képességű munkavállalókét, továbbá milyen fel-
tételek biztosítása szükséges ahhoz, hogy megváltozott munkaképességű, vagy fogyatékos személy adottságaik
mellett munkájuk gazdasági eredményt is hozzon. Természetesen a foglalkoztatás lehetőségének biztosítása
nem elegendő (1998. évi XXVI. és a 2003. évi CXXV. törvény). A munkakörnyezetüket olyan módon szükséges
kialakítani, hogy megváltozott/fogyatékos adottságaik mellett legyenek képesek értelmes, értéket előállító
munka végzésére. A fogyatékos személyek társadalomban történő esélyegyenlősítése szempontjából az egyik
életfontosságú jog az akadálymentes, felismerhető és biztonságos, épített környezethez fűződik. Ezt az állami
és munkáltatói kötelezettséget már az Európai Gazdasági Közösség megalakulásakor jogszabályba foglalták.
Az Európai Unióhoz történő csatlakozás jogharmonizációs folyamatának kezdeti szakaszában e követelmény
beépült az Munkavédelmi törvénybe. Ebből következően a magyar munkáltatóra is vonatkoznak azok a köte-
lezettségek, amelyek a csökkent munkaképességű vagy fogyatékos személyek foglalkoztatása esetén az emberi
test megváltozott tulajdonságainak megfelelő munkakörnyezet kialakítására érvényesek. A munkáltatónak
biztosítania kell, hogy a munkavégzés környezete illeszkedjen az adott munkavállaló megváltozott testi tulaj-
donságaihoz [Dienesné – Szabó, 2007].  

3.8.1. A fogyatékos, megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyeire vonatkozó fontosabb is-
meretek, előírások, javaslatok:
• (előzetesen) meg kell vizsgálni, hogy mely munkahelyek, munkák, munkafolyamatok felelnek meg a meg-

változott munkaképességű dolgozók számára;
• fel kell mérni az adott megváltozott munkaképességű alkalmazott egyéni képességeit, lehetőségeit, korlátait;
• szükség esetén fel kell becsülni az ilyen helyek fogyatékos munkavállalókra gyakorolt (megnövekedett) koc-

kázatát;
• a megváltozott munkaképességű, fogyatékos munkavállaló adottságait figyelembe kell venni a munkahelyek

kialakításánál;
• az ajtókat, átjárókat, szintbeli különbségeket, áthidalókat, lépcsőket, zuhanyzókat, mosdókat, WC-ket, valamint

a munkahellyel összefüggő berendezéseket a testi adottságok figyelembe vételével kell ki- illetve átalakítani
(akadálymentesítés 1.);

• ki kell alakítani a kommunikációs akadálymentesítést (akadálymentesítés 2.): biztosítani kell, hogy valamennyi
fogyatékos munkavállaló mindazokhoz az információkhoz a számára megfelelő formában hozzá tudjon jutni,
amelyekhez ép társai is hozzájuthatnak;

• biztosítani kell azokat az eszközöket és szükség esetén személyeket, amik/akik a fogyatékos és a nem fogya-
tékos személyek közötti kommunikációt segítik;

• biztosítani kell a fogyatékos munkavállaló személyek számára az általuk megismert és felismerhető, a bizton-
ságos munkavégzésükhöz szükséges jelzéseket;

• szükség esetén fel kell készíteni a fogyatékos munkavállaló közvetlen főnökét és/vagy munkatársait és/vagy
beosztottait a vele történő együttműködés, kommunikáció speciális formáira;

• javasolt kikérni a fogyatékos személyek érdekeit védő szervezetek álláspontját, ajánlásait a megváltozott mun-
kaképességű személyek alkalmazását illetően;

• célszerű bevonni a fogyatékos személyt is munkavédelmi érdekképviseletbe;
• technológiai változásoknál meg kell vizsgálni, hogy ezek a változások érintik-e, és ha igen, hogyan a fogyaté-

kos munkavállalót.

A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalókat a külön jogszabályban foglaltak szerint óvni kell az őket kü-
lönösen érintő egészségkárosító kockázatoktól. A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók foglalkoztatására
vonatkozóan a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet fogalmazza meg a munkáltató kötelezettségeit, pontosítva azokat
a terheléseket, amelyek fennállása esetén a sérülékeny csoportba tartozó munkavállalókat foglalkoztatni nem,
vagy csak korlátozásokkal szabad.

Ha a munkáltató fogyatékossággal élő vagy megváltozott munkaképességű dolgozókat is alkalmaz, célszerű
valamilyen formában őket is bevonni a munkavédelmi érdekképviseletbe. Számos olyan kockázatra, veszély-
helyzetre és megoldási módra hívhatják fel a munkáltató figyelmét, melyek megkönnyíthetik a baleset-elhárí-
tást, megelőzhetik a foglalkozási megbetegedések kialakulását [Dienesné – Szabó, 2007].  
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A fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű dolgozók munkavédelmének elősegítése érdekében
szervezetek számára az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség az alábbi fő feladatok
megvalósítását ajánlja [INTERNET4]: http://hwi.osha.europa.eu/
1. Vizsgálja meg, hogy mely munkahelyek és munkák felelhetnek meg a vállalaton belül a fogyatékossággal élő,

megváltozott munkaképességű dolgozók számára. Ezen munkahelyek kiválasztása a vállalaton belüli összes
munka kockázatbecslése alapján történjen. 

2. A kockázatbecslés során próbálja meg elképzelni, hogy a felmért munkahelyek milyen típusú fogyatékos-
sággal lennének még összeegyeztethetőek, biztosítva a fogyatékossággal élő dolgozók és más dolgozók azo-
nos kockázatát. Ne feledje, hogy az a kockázatbecslés, amely a veszélyeket a forrásaiknál ragadja meg, fo-
gyatékosságtól függetlenül előnyös az összes dolgozó számára. 

3. Változtassa meg a fizikai környezetet úgy, hogy a fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű dol-
gozók számára is megfelelő legyen. Ezen változtatások nem csak a dolgozók, hanem a vállalat látogatói szá-
mára is előnyösek lesznek. 

4. Tegye lehetővé a fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű dolgozók hozzáférését a szükséges tá-
mogató technológiákhoz, például szoftverek és hardverek mozgás vagy beszédfogyatékos dolgozók számára
(pl. Braille billentyűzet, kéz nélkül használható telefon, szöveges telefon stb.). 

5. Bármely esetben, ha a munkahely fizikai környezetének megváltoztatására vagy új felszerelések beszerzésére
kerül sor, győződjön meg róla, hogy a változtatások vagy az új beszerzések megfelelőek-e a fogyatékosság-
gal élő, megváltozott munkaképességű dolgozók számára is. 

6. Ne feledkezzen meg a munkatervezés és munkaszervezés felméréséről: nem csak a fizikai környezet okozhat
problémát a fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű dolgozók számára. Például gondolja át a
műszakok megfelelőségét, a gépek által megszabott munkaütemet, a munkaidő rugalmasságát, amely lehe-
tővé teszi a rehabilitációs célú, vagy felmérésből, kezelésből eredő hiányzásokat, stb. Vegye figyelembe a pszi-
choszociális veszélyeket: a fogyatékosság néha ürügyként szolgál a zaklatásra. 

7. Munkatervezésnél vegye figyelembe az emberek képességeit: a fogyatékossággal élő, megváltozott munka-
képességű dolgozók gyakran rendelkeznek különleges képességekkel, melyeket a nem megfelelően kialakí-
tott munkafeltételek esetén nem tudnak hasznosítani. 

8. Az intézkedéseket vitassa meg a fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű személlyel, mivel az
egyén tudja általában legjobban azonosítani, hogy mire van szüksége. 

9. A dolgozók képviselőivel együttműködve tekintse át az alkalmazott stratégia megvalósításának hatékonysá-
gát és eredményességét, változtasson és javítson, amennyiben szükséges. 

10. Kérjen tanácsot, amikor szükséges. Ebben segítségére lesznek a munkavédelmi szolgálatok és hatóságok,
egészségügyi szakemberek, biztonsági szakemberek és ergonómusok, fogyatékos emberek foglalkoztatási
szolgálatai vagy fogyatékosügyi szervezetek.

3.9. A humán erőforrás menedzsment tevékenységterülete 
– A munkaügyi kapcsolatok sajátos rendszere
Munkaügyi kapcsolatok alatt a munkavállalók és a munkáltatók, illetve ezek érdekképviseleti szervezetei kö-
zött fennálló hivatalos és nem hivatalos kapcsolatainak összességét értjük [Tóthné, 2000]. A munkaerőpiac
két szereplője, a munkaadó és a munkavállaló érdeke alapvetően eltér egymástól. A munkaadó elsődleges
célja a profit, a piaci részesedés, növekedés elérése, míg a munkavállaló számára a bér, a biztonság, a megfe-
lelő munkafeltételek, az érvényesülés, stb. a fontos. Mindkét fél arra törekszik, hogy saját erőforrását, vagyis
a tőkét, illetve a munkát minél jobban értékesítse, hasznosítsa. A munkaügyi kapcsolatok rendszere azért jött
létre, hogy lehetőleg társadalmi és gazdasági károk nélkül, a két fél érdekeinek figyelembevételével, kölcsö-
nös megállapodáson alapuló, együttes érdekérvényesítéssel meg tudjuk előzni, vagy fel tudjuk oldani a konf-
liktust [László, 2001].  (A munkaügyi konfliktusok típusait, okait, és sajátosságait bővebben a 8. fejezet is-
mertette.)

A hagyományos értelemben vett munkaügyi kapcsolatok több dimenzió mentén, különböző formákban szer-
veződhetnek. Alapvetően kétoldalú (kétpólusú, bipartit) kapcsolatot jelent a munkaadó(k) és a munkavállalók (il-
letve érdekképviseletei) között. A munkaerőpiac működése ugyanakkor össztársadalmi, összgazdasági szem-
pontból is fontos, ezért az erre vonatkozó kormányzati célok érvényesítésének vagy éppen a kormányzati dön-
tések befolyásolásának szándékával a kapcsolatrendszer kiegészülhet a kormány vagy önkormányzat képvise-
lőivel, ekkor háromoldalú (hárompólusú, tripartit) érdekegyeztetés alakul ki [László, 2001]. 

Dajnoki – Szabó [2007] véleménye szerint a fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű embereket fog-
lalkoztató szervezetek esetében ez a kapcsolatrendszer sajátos. Mind a kétoldalú, mind a háromoldalú kapcso-
latrendszer kiegészülhet egy további szereplővel, az alternatív munkaerőpiaci szolgáltató szervezetekkel. Ameny-
nyiben ennek a szereplőnek a jelenlétét megalapozottnak tekintjük, akkor ebben az esetben a „hagyományos”
kétpólusú kapcsolatrendszer az esélyegyenlőség biztosítása érdekében hárompólusú, a „hagyományos” három-
pólusú rendszer pedig négypólusúvá válik. 
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Az alternatív munkaerőpiaci szolgáltató szervezetek olyan – rendszerint – nonprofit szervezetek (alapítvá-
nyok, egyesületek), illetve egyéb érdekvédelmi szervezetek, amelyek a munkáltatón kívül tevékenykednek (tehát
jogilag a munkáltatótól függetlenek). Alapvető feladatuk, hogy segítséget nyújtsanak azoknak a munkáltatóknak,
akik a megváltozott munkaképességű személyek alkalmazásával, foglalkoztatásával kapcsolatos (számukra) bü-
rokratikus(nak tűnő) módszerek, folyamatok, eljárások, illetve plusz energiát igénylő adminisztráció miatt nem vál-
lalják fel az ilyen személyek foglalkoztatását. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ilyen munkaadók, munkálta-
tók elzárkóznak a fogyatékos személyek alkalmazásától. Inkább arról van szó, hogy az esetek többségében nem ren-
delkeznek megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretekkel a megváltozott munkaképességű személyek alkalmazá-
sát/foglalkoztatását illetően (pl.: speciális munkakörnyezet kialakítása, fogyatékos személyek szervezeti integrá-
ciója, ilyen jellegű munkahelyi konfliktusok kezelése, stb…). Az alternatív munkaerőpiaci szolgáltató szervezetek
a megváltozott munkaképességű személyek egyfajta outsourcingját végzik, vagyis az ilyen emberek foglalkozta-
tását rendszerint felvállalják (tehát nem a fogyatékos személyt közvetítik ki a munkaadóhoz, hanem a munkát,
amit az általuk alkalmazásba vett fogyatékos személy végez el), egyben munkához segítik őket. 

A munkaerőpiaci segítő szervezetek különböző szolgáltatásokat biztosítanak, valamint közvetítői szerepet töl-
tenek be ügyfeleik és a munkáltatók között. Az elmúlt években megteremtődtek ezek jogszabályi feltételei is. A
30/2000. (IX.15.) GM rendelet a munkaerőpiaci szolgáltatásoknak, az azokhoz nyújtható támogatásoknak te-
remtett jogi keretet. A non-profit szervezetek általában összetett, komplex támogató, segítő tevékenységet vé-
geznek. A segítő szolgáltatásokba beletartoznak a munkaerőpiaci szolgáltatások és az egyéb humánszolgáltatá-
sok egyaránt. Az alternatív munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó szervezetek általában előre meghatározott cél-
csoporttal foglalkoznak. Minden segítő szolgáltatást nyújtó szervezet tevékenysége más, az ügyfélkör sokféle-
sége miatt, de a 30/2000. (IX.15) GM rendelet szabályozásával egy állandó egységet mutatnak. Minél komplexebb
munkaerőpiaci programot valósít meg egy segítő szervezet, annál jobb eredményeket érhet el [Dienesné – Bodó,
2007]. 

Varga Tamás, a Miskolci Patyolat Zrt. termelési igazgatója is egy fent említett szervezeten keresztül, a Szimbiózis Ala-
pítvány segítségével került kapcsolatba fogyatékos személyekkel, mint potenciális munkavállalókkal. Az alapítvány azzal fog-
lalkozik, hogy azoknak, akik hozzájuk jelentkeznek, megpróbálják az életútját elindítani. Igyekeznek munkát keresni az em-
bereknek. A Szimbiózistól megkeresték őket, hogy az életbe való beilleszkedés segítése céljából bemutassanak két kollégát, akik
szellemi fogyatékosak. Az volt a kérdésük, hogy tudnak-e olyan feladatot biztosítani nekik, amit el tudnak végezni? Kísérő-
vel fognak jönni, aki folyamatosan itt van velük. 

A vezető elmondása szerint úgy volt vele, ami nekik nem rossz, azt próbálják ki. Végighallgatta az alapítvány munkatár-
sát majd megbeszélték, hogy ha kiderül, hogy a kolléga, akit hoznak, nem tud beilleszkedni, vagy nem tudja ellátni a felada-
tát, akkor nem fogják alkalmazni. Ezek után befogadták a Szimbiózis Alapítvány által támogatott dolgozókat és a mentoru-
kat. Ezt követően Varga Tamás szólt a művezetőnek, megállapodott az alapítvánnyal a foglalkoztatásról. Elmesélte, hogy a
jövő héttől két új munkaerő jön és még kíséri őket valaki. Megbeszélték, hogy az első héten még nem vonnak le semmilyen
következtetést, adnak 1-2 hetet maguknak. Ha valami gond van, akkor sem jelzik azonnal, hogy nem tudjuk tovább vállalni.
A Szimbiózissal is megbeszélték, hogy 1 évig fogják a mentort küldeni hozzájuk. 

Eltelt egy év, és amikor úgy tűnt a dolog, hogy a fogyatékos munkavállalók önmagukban is be tudnak járni időre a mun-
kahelyre és attól függetlenül, hogy nem jön velük most már mentor, és képesek a rájuk bízott  feladatukat ellátni, akkor azt
mondta a cég, hogy teljesen természetes, hogy tovább foglalkoztatja őket.  A történethez hozzátartozik a döntés gazdasági ol-
dala is, ugyanis amikor a két kolléganőt alkalmazták, nem gazdasági megfontolásból tették, nem is gondolkoztak ezen. 

Varga Tamás termelési igazgató szerint minden olyan dolog, ami a cég szerepét a munkavállalók beilleszkedésében segíti,
az nekik jó. Nem tartják magukat ebben a témában szakembernek és nincs is idejük erre. Ő úgy tudott segíteni, hogy meg-
engedte, hogy a fogyatékos személyek egyáltalán menjenek, és kipróbálják magukat a munka világában, vagyis egyszerűen
csak adott egy esélyt, amit sokan az előítéletek miatt meg sem próbálnak.

A Phobex Kft. szintén a Szimbiózis Alapítványtól kapott segítséget, bár a fentiekkel ellentétben, itt a cég kereste meg a
Szimbiózis Alapítványt szakmai segítséget, miután eldöntötték, hogy  megváltozott munkaképességű személyt szeretnének
foglalkoztatni. Kérték, hogy menjen oda egy segítő személy, aki 1-2 hétig segít. Ahogy azt a korábbi fejezetben is ismertettük,
először mindenki félt, hogy ha megérkezik a fogyatékos személy, mit csináljanak vele, rá fog borulni a raktárban a salgópolc,
stb. Az Alapítvány munkatársa elmondta, hogy nem kell megijedni, a munkafolyamatokat egyszerűbben kell leosztani, egy-
szerűbben kell vele beszélni, és jobban össze kellett szedni a gondolatokat. Egy megváltozott munkaképességű személytől nem
lehet elvárni, hogy mindent azonnal felfogjon. Egy szemléletmód változtatás is volt. A Szimbiózis Alapítvány szakmai tu-
dása, valamint a cég tulajdonosai megerősítették, hogy márpedig alkalmazzák a fogyatékos személyt. A munkatársak meg-
szokták ezt a helyzetet. Az üzemorvos elmondta, hogy ha jön a megváltozott munkaképességű munkavállaló, mire kell fi-
gyelni, de ez az ép munkavállalóra is igaz. Nem ész nélkül kell alkalmazni! Kocsákné Jákób Zsanett elmondta, hogy azt na-
gyon megtanulta a Szimbiózis Alapítványtól, hogy a fogyatékos személynek is joga van a kudarcra.

Zai Péter, a Technoplast képviseletében számos szakmai szövetség, klaszter tagja, illetve alapítója. Szakmai elven lép be
a szövetségekbe, tehát nem keresi kifejezetten a rehabilitáció területén működő szervezetekkel a kapcsolatot.
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Az igazgató 20-25 évvel ezelőtt került először kapcsolatba egy helyi (miskolci) székhelyű munkaerőpiaci szolgáltató szer-
vezettel, akik segítettek nekik rehabilitált munkaerőt keresni. Ekkor 20-25 mozgássérült személynek biztosított munkát. A kap-
csolat akkor 2-3 évig tartott. Azóta – ahogy korábbi fejezetben említettük – belső forrásból biztosítják a munkaerőt. A mun-
kaügyi kapcsolatok rendszere alapjában véve, a Technoplast esetében hagyományos kétpólusú, azaz a munkavállalók és a
munkáltatónak van szerepe. 

A Technoplast nem keresi kimondottan a rehabilitált munkaerőt, egyszerűen csak őket tartják a legalkalmasabbnak a mun-
kafeladat elvégzésére, illetve külön támogatást sem igényeltek ez idáig. Sajnos a napjainkban jellemző kedvezőtlen gazdasági
viszonyok a miskolci céget is negatívan érintették. Az igazgató elmondása szerint valószínűleg kénytelenek lesznek utána
járni, hogy milyen támogatási lehetőségek vannak a fogyatékos munkaerő alkalmazására.

A munkaügyi kapcsolatok szorosságát igazolja, hogy a kedvezőtlen viszonyok ellenére az elbocsátás helyett Zai Péter a
munkahely megőrzését tartja fontos feladatnak. Ennek érdekében a vezetők, illetve a csoportvezetők kivételével, mindenki
más csökkentett, hat órás munkaidőben dolgozik az üzemben, úgynevezett ölelkező munkakörben. (Ez utóbbi azt jelenti, hogy
6-12-ig dolgozik az egyik műszak, és 8-14-ig a másik.) 

Bár a munkahely megtartására az utóbbi időben pályázatot is ír ki az állam, ennek ellenére Zai Péter szerint ez nem min-
den esetben nyújt megoldást. Véleménye szerint a pályázatokkal szemben az a legnagyobb probléma, hogy a projekt befeje-
zése után, akár 5 év múlva is tartani kell létszámot, így ennek felvállalása a mai kiszámíthatatlan piaci viszonyok mellett túl
kockázatos lenne.

A munkavállalók érdekeinek védelmére a nagyobb szervezetekben érdekképviseletek szerveződnek, mely-
nek célja, hogy a munkavállalók külön-külön rendszerint gyenge alkupozícióját a munkaadóval szemben „fel-
erősítse”, így kedvezőbb lehetőségeket tudjon biztosítani, elérni, lobbizni a munkavállalók számára, ami végső
soron elősegíti az erőegyensúly kialakítását, a partneri viszony létrejöttét, a kölcsönös elismertséget, a toleranciát,
a megegyezési készséget, illetve ezek megléte esetén a konszenzusteremtést. 

A munkavállalók érdekképviseleti szervezetei általában és leggyakrabban a szakszervezetek. A szakszerve-
zeteket azért hozták létre, hogy képviseljék és védjék a munkavállaló érdekeit, illetve, hogy a külső és belső gaz-
dasági, munkaerő piaci eseményeket, történéseket úgy alakítsák, befolyásolják, hogy azzal a munkavállalóknak
kedvezzenek. 

A fogyatékos és megváltozott munkaképességű munkavállalók esetében az érdekvédelmi szervezetek célja,
hogy az érintett személyeket a társadalom tagjaival megismertessék és elfogadtassák. A szemléletformálás rend-
kívül fontos annak érdekében is, hogy eredményesen tudjanak az érdekvédelmi szervek fellépni az állam szer-
veivel szemben a jogszabályokban biztosított jogok érvényesülése érdekében.

Fogyatékos személyek érdekképviseletével kapcsolatban számos szervezet közül említést érdemel az 1918-
ban létrehozott (jelenlegi nevén) MVGYOSZ – Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, illetve a
múlt század nyolcvanas éveitől tevékenykedő MEOSZ (Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövet-
sége), SINOSZ (Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége), ÉFOÉSZ (Értelmi Fogyatékossággal Élők és Se-
gítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége), AOSZ (Autisták Országos Szövetsége), Siketvakok Országos Egye-
sülete, valamint a Halmozottan Sérültek Szülőszövetsége.
A fent említett szövetségek közös feladatai:
• Érdekképviselet, érdekvédelem;
• Oktatási-, kulturális-, sport- és szabadidős szolgáltatások és foglalkozások megteremtése a fogyatékos szemé-

lyek rehabilitációjának elősegítése érdekében; 
• A munkába állást segítő, valamint támogató szolgáltatások biztosítása;
• A társadalmi szemlélet formálása, fejlesztése;
A szövetségek az érdekképviseleti tevékenységük keretében főként az alábbi feladatokat látják el:
• jogszabályok és központi intézkedések véleményezése minisztériumi felkérésekre;
• közreműködés az Országos Fogyatékosügyi Tanácsban;
• a tagság szélesebb körét érintő problémák feltárása, javaslatok megfogalmazása országos főhatóságok felé.

Az érdekképviseleti munka gyakran formális, mert a jogszabályok tervezetét olyan rövid határidő alatt kell vé-
leményezni, hogy érdemi munkára sokszor nincs lehetőség. A minisztériumok a véleményeket legtöbbször nem
veszik figyelembe. Általában hasonló sorsra jutnak a tagság jelentős csoportjait érintő problémák megoldására vo-
natkozó kezdeményezések, felterjesztések is. Többek között, ezen körülmények miatt a szövetségek érdekvé-
delmi tevékenysége nagyon gyenge. Magyarországon jelenleg az esetek jelentős részében még nem érvényesül
a „Semmit rólunk nélkülünk” elv.

A Madridi Nyilatkozat hangsúlyozza, hogy minden intézkedést a fogyatékos emberek érintett érdekképviseleti
szervezeteivel párbeszédben és együttműködve kell meghozni. Részvételük nem korlátozódhat a tájékozódásra
és a döntések támogatására. Ehelyett a kormányoknak a döntéshozatal minden szintjén létre kell hozniuk, illetve
erősíteniük kell az egyeztetést és párbeszédet szolgáló mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a fo-
gyatékos emberek érdekvédelmi szervezeteiken keresztül részt vegyenek minden intézkedés megtervezésében,
végrehajtásában, nyomon követésében és értékelésében. A kormányok és a fogyatékos emberek érdekvédelmi
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szervezetei közötti erős szövetség az alapfeltétele a fogyatékos emberek esélyegyenlősége és társadalmi részvé-
tele leghatékonyabb előmozdításának. E folyamat elősegítése érdekében megnövelt forrásokkal kell elősegíteni
a fogyatékos emberek érdekvédelmi szervezeteinek kapacitásbővítését, hogy vezetési és kampánytechnikai ké-
pességeiket javíthassák. Ez egyben azt is jelenti, hogy a fogyatékos emberek érdekvédelmi szervezeteinek fel-
adata, hogy irányítási és képviseleti tevékenységük színvonalát folyamatosan javítsák [Dajnoki – Szabó, 2007].

A fogyatékos (megváltozott munkaképességű) személyek érdekvédelme, érdekképviselete. a fent nevezett
szövetségek – 2004-től a FESZT, azaz Fogyatékossággal Élő Emberek Szövetségeinek Tanácsa keretében – (vál-
lalt) feladata kiterjed:
• Jogszabályok, rendeletek, központi intézkedések véleményezése felkérés alapján;
• Közreműködés az Országos Fogyatékosügyi Tanácsban;
• A tagság szélesebb körét érintő problémák feltárása;
• Javaslatok megfogalmazása országos hatóságok felé;
• A „Semmit rólunk nélkülünk” elv érvényesítése minden szinten és minden döntési szereplőben;
• Részvétel a tájékozódáson (tájékoztatáson) és döntéstámogatáson kívül valamennyi, a fogyatékosokat és a

megváltozott munkaképességű munkavállalókat érintő folyamatok valamennyi szintjén és területén;
• Az irányítási és képviseleti tevékenység színvonalának folyamatos javítása;
• Közös álláspontok kialakítása a fogyatékos személyek érdekeinek érvényesítése céljából;
• A közös érdekek alapján a tagszervezetek esetleges érdekellentéteinek a feloldása;
• Közösen létrehozandó programok megvalósítása és működtetése;
• Közös képviselet nemzetközi szervezetekben, programokban, kapcsolati rendszerekben;
• A társadalmi párbeszédre és lobbyra irányuló tevékenységek összehangolása;
• Közös stratégia kialakítása és érvényesítése a fogyatékos személyek társadalmi befogadásának elősegítéséhez;
• A civil párbeszéd rendszerében a fogyatékos személyek érdekeinek megjelenítése és érvényesítése a társada-

lom és a kormányzat számára. 

Mivel a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek a munkavállalók egy speciális csoportját képe-
zik, bizonyos sajátosságaik, igényeik várhatóan eltérnek a teljesen egészséges munkavállalókétól. Emiatt a foglal-
koztatási folyamatukban részt vevő vállalati szakembereknek érdemes felkészülniük a speciális problémahelyze-
tekre illetve azok lehetséges megoldásaira, valamint az érintettek irányába kifejezendő megfelelő bánásmódra.
Ezen tényezők mentén kialakíthatóak a humán erőforrás gazdálkodás azon jellemzői, melyek serkentik a meg-
változott munkaképességű emberek befogadását, tartós foglalkoztatását és munkateljesítményük növelését.

A 2007-ben végzett kérdőíves vizsgálatok eredményei alapján összességében elmondható, hogy a fogyatékos
és megváltozott munkaképességű személyek munkaügyi kapcsolat rendszerében fontos lenne a média nagyobb
mértékű bevonása, mivel ez által lehetne az érintettek helyzetére felhívni a figyelmet, nagymértékben elősegítve
ezzel társadalmi integrációjukat is. Ez az informáltság hozzájárulhatna a fogyatékos és megváltozott munkaké-
pességű emberek irányában kialakult előítéletek csökkentéséhez, hiszen a széles körben fogyasztott médiater-
mékek szemléletformáló hatása nagyobb befolyással bír. Emellett a munkáltatók az érintettek alkalmazásához
kapcsolódó információkkal illetve megoldásokkal ismerkedhetnének meg, melyek bátoríthatnák őket arra, hogy
ők is hasonló lépéseket tegyenek a megváltozott munkaképességű emberek szélesebb körű és gyakoribb foglal-
koztatása érdekében [Dajnoki – Szabó, 2007]. 

Az államok különböző eszközökkel igyekeznek a munkavállalókat arra ösztönözni, hogy megváltozott mun-
kaképességű munkaerőt foglalkoztassanak. A nemzetközi, az Európai Uniós tendenciáknak megfelelően a ma-
gyar állam is egyre szélesebb körben határoz meg kötelezettségeket és biztosít számos kedvezményeket a meg-
változott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítésére. Ennek ellenére jelenleg, a tapasztalatok
szerint Magyarországon a vezetők többsége vonakodik fogyatékos és megváltozott munkaképességű személye-
ket foglalkoztatni. A társadalomban általánosan jelen lévő negatív hiedelmek, előítéletek és az ezekből táplál-
kozó diszkrimináció sajnos a munka világában is megtalálható, s ennek következtében a foglalkoztatók körében
is a valóságnak nem megfelelő kép alakult ki a megváltozott munkaképességű személyekkel kapcsolatban. Pedig
a munkavállalás szempontjából nem az a fontos, hogy kinek milyen betegsége van, hanem hogy milyen munkát
szeretne és milyen munkát képes elvégezni [Dajnoki, 2008]. 

Zai Péter, a Technoplast vezetője csak megerősíteni tudja a fenti utolsó gondolatot, miszerint „munkavállalás szem-
pontjából az a fontos, hogy a munkavállaló milyen munkát képes elvégezni” függetlenül attól, hogy van-e valamilyen beteg-
sége, fogyatékossága. A beszélgetés során többször hangsúlyozta, hogy azért foglalkoztat fogyatékos, rehabilitált munkaerőt,
mert ugyanúgy el tudja végezni a feladatát, mint ép társaik. Nem karitatív tevékenységet végez – amit a mai világban vall-
juk be, nem is vállalhat fel senki – számára és munkatársai számára ez egy természetes dolog, akárcsak külföldön. 

A Miskolci Patyolat Zrt. termelési igazgatója Varga Tamás egyértelműen pozitívan nyilatkozott a szellemi fogyatékos
személyek foglalkoztatásával kapcsolatos tapasztalatairól, szerinte az alkalmazással csak nyertek abban az évben. A fogyaté-
kos kollégák speciális feladatokat tudnak ellátni, de azt precízen, pontosan végzik. Tapasztalata szerint csak meg kellett 
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találni a megfelelő feladatot számukra. Az igazgató pozitív szemléletmódját mutatja, hogy azon is elgondolkozott, milyen
egyéb fogyatékossággal rendelkező munkavállalót tudna még foglalkoztatni. Véleménye szerint egy mozgássérült, kerekes-
székes személyt is tudnának alkalmazni. „Amennyiben ért a számítógéphez, és bizonyos adminisztrációs munkát elvégez,
akkor miért ne alkalmaznánk? – mondta – Ehhez csak azt kellene megnézni, hogy azok a helyiségek, amit ő használna a WC-
től a bejáratig, és az irodájáig, mennyiért tudjuk akadálymentesíteni”. 

A T-Mobile Call Centerében több mint 9 éve dolgoznak nemcsak egymás mellett, hanem együtt, egy csapat tagjaként az
egészséges és fogyatékkal élő kollégák. Ezen integráció sikerességének egyik mutatója az is, hogy a vállalat 2002-ben elnyerte
érte a Mozgássérültek Nemzetközi Szervezetének (FIMITIC) arany fokozatú díját.

„A Magyar Telekom Csoport elutasítja a diszkrimináció minden formáját a munkahelyen, és kifejezetten támogatja az
esélyegyenlőség és a sokszínűség érvényesülését a munkatársak körében…” Az esély megteremtésével fontos társadalmi sze-
repet vállalnak, és bíznak abban, hogy ezzel jó példát mutatunk a többi vállalat számára is. Fontosnak tartják, hogy jó pél-
dával járjanak elől, ezért pozitív tapasztalataikat szívesen megosztják az érdeklődőkkel. 

A miskolci székhelyű Phobex Kft. családi vállalkozás egyik tulajdonosa, Kocsákné Jákób Zsanett szerint: „nem ész nél-
kül kell alkalmazni fogyatékos személyeket”. Hogy mennyire sikeresek? Megkapták a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
által alapított „Az év esélyteremtő munkahelye” címet, melyet a közép- illetve nagyvállalati kategóriában osztanak ki.

A vállalkozás tervei között szerepel, hogy a cég mellett létre akarunk hozni egy alapítvány, ami munkaerő közvetítéssel fog
foglalkozni. A következő gondolatokat fogalmazták meg indulásként.
• Nézz meg engem, hogyan alakítottam ki a jó programot! 
• Segítünk, hogy nálad is jó legyen. 

Szeretnének munkaerőpiaci szolgáltatást. Most már ők is szeretnénk kiközvetíteni megváltozott munkavállalókat más cé-
geknek. Kocsákné Jákób Zsanett szerint van egy társadalmi alapprobléma, mégpedig az, hogy a civil szervezetek nem jutnak
el a vállalkozói szektorba. Mivel ők mindkét oldalon ott vannak, nagyon könnyen összehozzák a két szereplőt. Így könnyű nekik
kiközvetíteni, jelenleg 1500 aktív ügyfelük van. Amikor elmondja, hogy miért jó, vagy miért nehéz megváltozott munkaké-
pességű embert foglalkoztatni, azt neki elhiszik. Szerinte nem nagy baj, hogy a rehabilitációs járadék kikerülése miatt foglal-
koztat valaki megváltozott munkaképességű munkavállalót. Ha elindul ez a folyamat, alakulni fog a szemlélet is. Nem baj,
ha valaki pénzért kezd bele, mert majd rá fog jönni, hogy nem csak a pénz a lényeg. 

Kocsákné Jákób Zsanett elmondta, hogy nekik a munkaadói oldalt fel kell készíteni, hogy mire számítson. Elkészültek az
akkreditációval, vagyis az adminisztratív oldal rendben van. 

A cégvezetők leggyakoribb megjegyzései: Alkalmazhatok-e megváltozott munkaképességű személyt? Mit kell még csi-
nálni, mint foglalkoztatónak? Nincs idő arra, hogy én tutujgassam a fogyatékos munkavállalót! Keresni kell egy partner
szervezetet ehhez a tevékenységhez! Ebben segít majd anyagilag és szakmailag is az alapítvány, amely Kocsákné Jákób Zsa-
nették jóvoltából most van bejegyzés alatt.

Összességében elmondható, hogy a fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása
esetében a humán erőforrás menedzsment valamennyi területén változtatásokat kell bevezetni. Ezek a változta-
tások azonban nem jelentenek teljesíthetetlen követelményeket. Néha a vezetői szerepek újragondolására, néha
pedig egyes rendszerek – például teljesítményértékelés, munkavédelem – módosítására van szükség. Azonban
a szervezeteket érintő beavatkozások sikerességében a kiindulási alapot az jelenti, hogy a szervezet tagjai képe-
sek-e a fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek irányában szolidaritást kifejezni, amely hozzáál-
lás nélkül ezek a fejlesztési lépések nehezen valósíthatóak meg. 

Csak még egy példa a Phobex Kft.-nél Kocsákné Jákób Zsanettel készült interjúból:
„Az egyik fogyatékos dolgozónk azt mondta, 
– Én úgy örülök neked, anyák napjára nem jössz el?
– Én nem az anyukád vagyok. – felelte. 
– De olyan jó lenne, ha eljönnél. 
Ezen elgondolkodik ilyenkor az ember, hogy miért is csinálja. Ezért is megéri belevágni.”
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4.1. A hatékony prezentáció főbb feladatcsoportjai megváltozott munkaképességű személyeket foglal-
koztató szervezetteknél

Fejezet célja:
A fejezet célja prezentációs kommunikációs ismeretek, gyakorlati alkalmazás lehetőségeinek bemutatása, a ko-
rábbi fejezetekben ismertetett esélyegyenlőségi területek figyelembe vételével.

Fogalmak:
közvetlen kommunikáció, metakommunikáció, prezentáció

Összefoglalás:
A tananyag a korábbi fejezetek tananyagára építve gyakorlati tanácsokat ad az esélyegyenlőségi kommuniká-
ciós ismeretek interpretálására, gyakorlati tanácsokkal segíti a hallgatót egy hatékony prezentáció elkészítésé-
hez, figyelembe véve a tanult fogyatékossági csoportokkal kapcsolatos ismereteket, kommunikációs akadályokat. 

A kommunikáció mindennapi életünk szerves része, legyen az magánélet, vagy a munkahelyi környezetünk-
kel fenntartott kapcsolatunk. A folyamatos kommunikációval alakítunk ki kapcsolatokat, melyek milyensége az
általunk alkalmazott csatornák megfelelő megválasztásától függ, mert ezek segítenek nekünk a kölcsönös biza-
lom kialakításában.

A kommunikáció egyirányú, ha csupán az egyik embertől halad a másik felé, és kétirányú, ha az információ
oda-vissza áramlik. Az egyirányú kommunikáció sokkal gyorsabb, mint a kétirányú kommunikáció, mivel nem
igényel visszafelé áramló információt. Akkor van létjogosultsága az egyirányú kommunikációnak, amikor az
időtényező játssza a döntő szerepet. Ilyen esetekben a tartalom gyors továbbítása sokkal fontosabb, mint a to-
vábbítás mikéntje. A jó kommunikáció nem csak információátadás, hanem az információ egységes, azonos értel-
mezésére való törekvés. Ugyanis az információátadás csak egyirányú kommunikációt jelent, míg az azonos ér-
telmezésre irányuló törekvés az, amit teljes értékű kommunikációnak nevezhetünk. Csak és kizárólag a kétirá-
nyú kommunikáció teljes értékű, és teszi lehetővé visszacsatolás révén az azonos értelmezést. 

Kristóf [1999] szerint a szóbeli kommunikáció, vagyis a beszéd eszköz, magánéleti és nyilvános szerepeink
megvalósításának egyik legfontosabb kifejezési formánk. A beszéd kötődik személyiségünkhöz, megmutat, jel-
lemez bennünket, kifejezi erős és gyenge pontjainkat. Beszélni felelősség, mert a beszéd hatalom, befolyásolási le-
hetőség. Tudnunk, ismernünk kell a beszéd megvalósításának feltételeit, eszközeit, követelményeit.

Ebben az esetben közvetlen kommunikációról van szó, mivel a küldő és a fogadó egyszerre vesz részt a fo-
lyamatban, és térben közel vannak egymáshoz. A beszédet ilyenkor a megjelenés, a tekintet, testtartás, gesztusok,
mimika, hang kíséri. 

Ahhoz, hogy valóban eredményes legyen a szóbeli kommunikációnk, számtalan kérdést kell átgondolni, mint
például: mit szeretnénk közölni, kiknek, hol, mit várnak el tőlünk, hogyan fogják értelmezni, stb. A hatékony
előadástartás folyamatát az alábbi ábra szemlélteti.

A./ Felmérés, tervezés, előkészület

I. A prezentációra való felkészülés első lépése a célmeghatározás. A célokat mindig világosan, érthetően meg
kell fogalmazni egyrészt a hallgatóság felé, másrészt saját magunk számára is tisztázni kell. Langer – Raátz
[2006] szerint célszerű csak olyan témában előadást vállalni, amelyben jártasak vagyunk. Annál is inkább, mert
amiben jártasak vagyunk, abból sokkal egyszerűbb, könnyebb előadást tartanunk. Sokféle cél lehet, hiszen
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szorítkozhat tények ismertetésére, bemutathat új eredményeket, adhat egy témáról összefoglalót, de egy adott
téma különlegességeit, érdekességeit is taglalhatja. Természetesen a különböző célú előadások más és másféle
felkészülést, felépítést igényelnek. A célokat mind az előkészület, mint az előadás folyamán fontos szem előtt
tartani. A legáltalánosabb célkitűzések:
– a hallgatóság tájékoztatása, ismereteinek bővítése;
– a hallgatóság meggyőzése;
– tanító – oktatási jellegű;
– a hallgatóság szemléletmódjának megváltoztatása, befolyásolása.

II. A tervezés második lépése a hallgatóság feltérképezése. Figyelembe kell venni, hogy hány hallgató várható a
prezentációra, valamint milyen összetételben lesznek jelen. Ez utóbbi esetében fel kell mérni, hogy:
– milyen a közönség előképzettsége, iskolázottsága;
– milyen előzetes ismeretekkel rendelkeznek az adott témakörben;
– milyen az egyéni és szakmai érdeklődésük;
– milyen okból vannak jelen (kötelező, önkéntes jelleg);
– mit várnak el a prezentációtól;
– milyen fogyatékossággal rendelkeznek.

Természetesen mindenki számára megfelelő prezentációt nem tudunk készíteni, de célszerű minél több infor-
mációt begyűjteni a majdani hallgatóság igényeiről és ezekre az elvárásokra kell fókuszálni. 

Esélyegyenlőségi szempontból különösen nagy jelentősége van annak, hogy amennyiben vak, vagy hallássé-
rült személyek is vannak/lesznek a hallgatók között, számukra is érthető és követhető előadást kell készíteni.

Tanácsok a hallássérültekkel való kommunikációhoz [Dajnoki, 2007]:
1. A nagyothallóval értelmesen, ne túl gyorsan, normál hangerővel és egyenletes tempóban beszéljen.
2. Ügyeljen arra, hogy beszédpartnere jól és elölről lássa az ön arcát. Ugyanis a hallássérültnek szüksége van arra,

hogy beszédmimikát leolvassa.
3. Ha egyszerre többen beszélnek, vagy ha zene, vagy zaj zavarja a nagyothallót, csak nehezen tudja követni a be-

szélgetést. Tartsa a megbeszéléseket csendes, nyugodt helyen és kapcsoljon ki lehetőség szerint minden zajforrást.
4. Bizonyosodjon meg arról, hogy a hallássérült mindent helyesen értett meg. Ez rendkívül fontos különböző

megegyezéseknél. Szükség esetén ismételje meg az elmondottakat, esetleg más szavakkal vagy körülírással.
5. Társaságban kísérelje meg a nagyothallót bevonni a beszélgetésbe, Közölje vele, hogy miről beszélnek, ha

szükséges írásos formában.
6. Segítse a munkahelyen a hallássérültet azzal, hogy gondoskodjon róla, hogy helyesen kapja meg a szükséges

információkat és a fontos közleményeket.
7. Vegye figyelembe, hogy a beszélgetés a nagyothallótól teljes koncentrációt követel, ezért hamarabb elfárad.

Hosszabb beszélgetéseknél tartsanak időnként szünetet.
8. Bátorítsa a nagyothallót. Hogy használjon ki minden rendelkezésre álló segítséget (fülorvos, hallókészülék

beállítás, értelmezési tréning).
9. Sokkal jobban hall a hallókészülékkel rendelkező hallássérült olyan helyeken, ahol indukciós hurok került

felszerelésre. Segítsen abban, hogy ott, ahol lehet, szereljenek fel ilyet.
10. Képzelje bele magát a nagyothalló, a hallássérült helyzetébe. Így jobban megérti, mire van a nagyothallónak

szüksége, és könnyebben tud segíteni neki.
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Tanácsok a vak emberekkel való kommunikációhoz [Dajnoki, 2007]:
1. Megismerkedésnél mindig a látó köszön előre, megfogja a vak ember kinyújtott kezét. Fontos, hogy jól ért-

hetően mutatkozzunk be.
2. Ha megérintjük a vak embert, mindig szóljunk előre, hogy ne érje váratlanul.
3. Abban a helyiségben, ahol a vak ember tartózkodik, ne közlekedjünk hangtalanul. Ha kimegyünk, bejövünk,

mindig figyelmeztessük.
4. Szavainkat nem kell válogatni, nem kell kerülni a látással kapcsolatos kifejezéseket.
5. Az ott, vagy oda, vagy hasonló szavakat ne használjuk. Mindig pontos helyhatározást kell mondani.
6. Beszélgetéskor forduljunk a vak ember felé, a hang iránya is információt jelent számára.
7. Tartsunk rendet a vak ember körül: a kihúzott fiókot toljuk be, a kinyitott szekrényajtót csukjuk be, a széket

toljuk vissza a helyére.
8. Mindig a vak emberrel beszéljük meg az őt érintő kérdéseket, ha van kísérője, akkor is.
9. Ha mi vagyunk a kísérője, ne beszéljünk helyette. Legfeljebb félreérthető helyzetben figyelmeztessük.
10. Ha szükséges elkísérni a vak embert, kérdezzük meg, hogyan segítsük? Jobb vagy a bal karomat kéri? Ne fog-

juk a vak ember botját tartó kezét.
Moss [1998] szerint a hallgatóságtól beszerzendő információk három területre koncentrálódnak: összetétel, beál-
lítottság és értékrend, valamint a körülmények. A területeket kiegészítve az esélyegyenlőségi követelményekkel,
az alábbi kérdésekre kereshetünk választ.
Összetétel:
– Hányan lesznek?
– Milyen korúak?
– Egynemű vagy vegyes a hallgatóság?
– Mivel foglalkoznak?
– Milyen az anyagi helyzetük?
– Milyen a társadalmi helyzetük?
– Milyen az iskolázottságuk?
– Milyen kulturális hagyományaik vannak?
– Vannak-e nyelvi problémáik?
– Tagjai-e valamilyen szervezetnek?
– Van-e valamilyen fogyatékosságuk?

Beállítottság és értékrend:
– Vannak-e előítéleteik?
– Milyen vallásúak?
– Milyen politikai beállítottságúak?
– Milyen az értékrendjük?
– Milyen normák vezérlik a társas viselkedésüket?
– Van-e különleges érdeklődési körük?
– Mi motiválja őket?

Körülmények:
– Milyen alkalomból készült a prezentáció?
– Miért engem kértek fel?
– Ki beszélt előttem?
– Mi a felkérő szervezet(ek) célja?
– Mit tudnak már a kérdésről?
– Hogyan állnak hozzá az előadás témájához?
– Hogyan fogadnak engem, mint előadót?
– Mit akarnak majd hallani?
– Milyen üzenetet szeretnék hozzájuk eljuttatni?

III. A felkészülés során figyelembe kell venni az időt, tudnunk milyen hosszan beszélhetünk illetve az időpontot. 
Az előadás menetének, vázlatának igazodni kell a rendelkezésre álló időkorláthoz. Amennyiben túllépjük,
vagy nem tudjuk kitölteni a számunkra kijelölt időkeretet, az két dologra enged következtetni: nem készültünk
fel kellőképpen az előadásra, vagy nem tiszteljük a hallgatóság idejét és visszaélünk hallgatók türelmével. Bár-
melyik eset is fordul elő, mindegyik negatívan hat előadói készségünk megítélésére. Az időtartamnál figye-
lembe kell vennünk azt is, hogy a teljes időkertben a tervezett előadás anyag elmondása mellett a téma kap-
csán felmerülő esetleges kérdésekre, véleményekre, reakciókra is hagyjunk időt. Az előadás összeállítását az
időpont is befolyásolja, vagyis, hogy melyik napon és hány órakor tartjuk az előadást, mivel a koncentráló
készség a napszak folyamán változik. Langer – Raátz [2006] szerint az előadásra legalkalmasabb időpont a
délelőtt 10-13 óráig, vagy a kora délután 15-17 óráig terjedő időszak.
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IV. A fentiek ismeretében elkezdhetjük a prezentáció tartalmának, szerkezetének megtervezését. Az előadásra fel
kell készülni, azaz össze kell gyűjteni a téma anyagát. Ennek lehetőségei például az irodalmi feldolgozás, adatfel-
dolgozás, vagy internetes keresés. Az összegyűjtött anyagokat rendszerezzük, felépítjük az előadásunk tartalmát.
A jó prezentáció nem vész el a részletekben és egy meghatározott ívet követ a klasszikus hármas tagolódás-
sal: bevezetés, tárgyalás, befejezés.
Az előadások szerkezete Mitev [2007] szerint három mottó köré épül.
– „Mondd el nekik, hogy mit fogsz mondani!”
Ez a bevezetés rész, ahol köszöntjük a hallgatóságot, bemutatkozunk, ismertetjük az előadás témáját, szerkezetét.
– „Mondd el nekik!”
Az előadás idejének több mint kétharmadát teszi ki a tárgyalási rész, mely során kifejtjük a mondanivalónkat,
azaz a választott témát (adatok, tények, érvek felsorolása, bemutatása, indoklása, magyarázat, következtetés,
okfejtés, érdekességek, stb.). 
– „Mondd el nekik, amit mondtál!”
Az előadásunk idejének utolsó 10%-át adja a befejezés. Célszerű összefoglalni a korábban elmondottakat, kö-
vetkeztetéseket, javaslatokat tehetünk, valamint felvethetünk kérdéseket az elhangzottakkal kapcsolatban.

Ennek megfelelően a prezentációt fegyelmezetten kell megtartani, azaz kerülni kell az elkalandozást, az ömlen-
gést, célszerű szorosan a témánál, a kitűzött céloknál maradni, ugyanakkor ügyelni kell arra is, hogy ne egy tö-
mény, száraz, kissé unalmas anyagot adjunk át. 

A hallgatók általában az első pár mondatra és a befejező mondatokra emlékeznek, ezért nagyon fontos, hogy
ezeket a mondatainkat jól gondoljuk át, és gondosan fogalmazzuk meg 

V. Amennyiben már magunkban megterveztük az előadás menetét, elkezdődhet a szemléltető anyagok elkészítése.
Napjainkban elterjedt a power point programmal elkészített előadás, háttérbe szorítva az írásvetítő fóliát. A
szemléltető anyagok elkészítésénél különösen nagy jelentősége van a fogyatékossági csoportok ismeretének,
hiszen egy vak hallgatóságnál a hangnak, a hangsúlynak, a hatásszüneteknek, vagyis egyértelműen az előadó
személyiségének, hitelességének van szerepe. Ebben az esetben a vizuális eszközök háttérbe szorulnak.
Ezzel szemben siket fogyatékossági csoportnál éppen a szemléltetés, valamint a gesztusok jelentősek. Ebben
az esetben a szemléltető anyagot úgy kell elkészíteni, hogy azon minden olyan információ szerepeljen, ami
biztosítja az esélyegyenlőséget a kommunikáció területén.
A színek megválasztásánál célszerű jól elkülönülő betű, illetve háttérszínt választani, hogy minél nagyobb le-
gyen a kontraszt, ne mosódjon egybe szöveg a háttérrel. Ne felejtsük el, hogy az otthoni számítógépen elké-
szített anyag, illetve kiválasztott színváltozat a projektoros kivetítés során változhat, így könnyen csalódhatunk,
meglepődhetünk a minőségen, amennyiben egymáshoz közel eső árnyalatokat választottunk.
A betűméret megválasztásánál célszerű minél nagyobb, még a hátsó sorokban is jól olvasható, méretet vá-
lasztani. A címeket nagyobb betűvel jelölni.
A power point program megannyi figyelemfelkeltő lehetőséget biztosít számunkra, pl. clipart beszúrása, ani-
málási lehetőségek. Ne felejtsük el, hogy a kevesebb néha több. Egy túlzsúfolt, teleírt, több képet is tartalmazó,
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sűrűn animált előadás éppen az ellenkezőjét válthatja ki annak, amit el akartunk érni. Éljünk a technika adta
lehetőségekkel, de csak óvatosan, szolidan, elegánsan. GOMBRICH [2003] szerint a megfelelően használt szem-
léltető anyagok fokozhatják az érdeklődést és a változatosságot, megteremthetik a megfelelő hangulatot, va-
lamint hatásuk lényegesen tovább tart, mint az őket kísérő szavaké. A nyelv és a kép kölcsönös kiegészítése
elősegítheti az emlékezetbe vésést. A képi kommunikáció értéke abból áll, hogy olyan információt is képes
hordozni, amely semmilyen más módon nem kódolható. 

VI.Jegyzet elkészítése, begyakorlás.
Azon előadóknak, akik izgulós típusok, illetve először tartanak előadást, célszerű jegyzetet készíteni, hogy
miről is fog szólni, és hogyan fog felépülni mondanivalójuk. 
A jegyzet mérete legyen kicsi, ami szinte a tenyerünkben elfér (írólap fele), így tudjuk tartani magunkat az
előadás alapgondolatához, ugyanakkor nem zavarja a hallgatókat a vizuális élményben. Egy nagyméretű jegy-
zet (pl. A/4) egyfajta legyezőként zavaró lehet, ugyanakkor leköti a kezünket, így a megértést segítő magya-
rázó gesztusok elmaradhatnak. 
A jegyzet elkészítése után célszerű elpróbálni magunknak az előadást, hogy kiderüljön kitöltjük-e a rendelke-
zésre álló keretet. Ne felejtsük el, hogy az otthoni körülmények között nyugodtabbak lehetünk, így gyakran
előfordul, hogy a stressz miatt a helyszínen rövidebbre sikerül az előadás, nem jut minden gondolatunk
eszünkbe. Amennyiben tudjuk magunkról, hogy izgulósak vagyunk, célszerű több diával készülni. 

Fercsik – Raátz [1999] alapján a megfelelő terjedelem elérése után következhet a szöveg „megtanulása”. Ez
nem azt jelenti, hogy magoljuk be szóról szóra. Dolgozzuk ki, mondandónk mely részét kell kiemelnünk, mely
részét milyen hangerővel, milyen ritmusban, milyen ütemezéssel kell elmondanunk, hol kell, és hol lehet szüne-
tet tartanunk, esetleg hova építhető be némi humor. Ajánlatos majd olyan hangerővel beszélni, amit a teremben
a tőlünk legtávolabb ülő is jól hallhat. 

Meg kell hallgatnunk magunkat. Ehhez hatásos segítő eszközül szóba jöhet a magnetofon és a videokamera.
Segítségükkel felvehetjük előadásunk próbáit, a felvételek segítségével korrigálhatunk hibáinkon. Ezekről a fel-
vételekről szembesülhetünk például azokkal a szavakkal, amelyeket tudattalanul, izgalmunkban építünk be mon-
dani valónk közé és „csak” hézagtöltő szerepűek (tehát, izé, tulajdonképpen, igazából, „ö”, gyakorlatilag stb.), 
a mondatvégi felcsapott hangsúlyainkkal, amelyek beszédünket „éneklővé” tehetik. 

A videofelvételek alapján gesztusainkat, testtartásunkat, mimikánkat, mozgásunkat ellenőrizhetjük. Vissza-
tetsző és zavaró, ha állandóan hadonászunk a kezünkkel, ha zavarunkban a testsúlyunkat át meg áthelyezzük
(táncolunk), ha a terem egyik végétől a másikig szaladgálunk. Ilyen technikai eszközök hiányában előadásunkat
elmondhatjuk valakinek, aki meghallgat minket és adunk a véleményére, vagy akár tükör előtt magunk is pró-
bálhatunk, ahol látjuk milyen a mimikánk, a testtartásunk, és milyenek a gesztusaink.

Carnegie [1993]  szerint kéziratból prezentációt tartani meglehetősen mesterkélt hatású, kevésbé hiteles, mint
anélkül beszélni. Óriási hibát követ el az az előadó, aki előre megírja és betanulja a mondanivalóját, ugyanis ha szó-
ról szóra emlékezetünkbe véssük beszédünket, valószínűleg mindent el fogunk felejteni, amint a hallgatóság elő
lépünk. Ügyeljünk arra, hogy ne felolvasott előadást tartsunk, mert az általában a hallgatóságot nem köti le, nem
fognak odafigyelni és legyen az bármennyire értékes mondanivaló, nem éri el célját. A hallgatók csak arra fognak
emlékezni, hogy az előadó felolvasást tartott. Adatokat, pontos idézeteket természetesen felolvashatunk.

Az előbbiek nem azt jelentik, hogy az előadó nem tarthat kezében jegyzetet, vázlatot. Collins [2000] szerint a
prezentáció tervezése során érdemes gondolattérképet készíteni, hogy mikor, mit kell elmondani. Ez segíti az
előadás folyamának figyelését és mederben tartását. A vázlat azonban csak a legfontosabb dolgokat tartalmazza,
ezzel is segítse a gördülékeny előadást (ha elakadtunk puskaként szolgálhat). 

B./ A helység előkészítése, ellenőrzése
Amikor megérkezünk az előadás tartás helyszínére, célszerű feltérképezni az előadótermet, annak kialakítását,
méretét: 
– berendezések, bútorok elhelyezése;
– világítás, fűtés, szellőztetés;
– kommunikációs zavar lehetőségei;
– kommunikációt támogató lehetőségek.

Fel kell mérni, hol foglalnak majd helyet a hallgatók, hol található a bejárat, az ablak, milyenek a fényviszonyok,
mekkora a kivetítő felület, milyen technikai eszközök állnak rendelkezésünkre.

Mindig az előadó felelőssége a prezentáció helyszínének átvizsgálása. Mitev [2007] véleménye szerint az aláb-
biakat kell ellenőrizni:
– Van-e elég hely a mozgáshoz?
– Vannak-e olyan kábelek, amelyekben elbukhatunk?
– Működnek a berendezések?
– Van, ami eltakarja a kivetítőt?

Esélyegyenlőségi kommunikációs ismeretek alkalmazása a gyakorlatban – Dr. Dajnoki Krisztina

119

HR_Tanulói tananyag_tordelt_Layout 1  2011.05.03.  10:49  Page 119



– Van olyan hely, ahol mi takarjuk a kivetítőt?
– Hol van a legjobb hely, ahol állhatok?
– Kényelmesen el fognak férni a résztvevők?
– Hogyan helyezzék el az ülőhelyeket?
– Világos nappal a terem?
– Elsötétíthető a terem?
– Van hely frissítőnek?
– Van valami, ami zavarhatja az előadást? (pl. építkezés a szomszédban, fűnyíró gép, stb.)

Az előadásunkat – a korábban említett szemléltető anyag mellett – színesíthetjük a hallgatók kezébe adott
anyagokkal is, amelyek segítik a megértést vagy az előadás folyamatának figyelemmel kísérését. Ilyen például az
előadás vázlata, fényképek, diagramok, stb. Ebben az esetben kulcsfontosságú, hogy mikor osztjuk ki ezeket az
anyagokat, mert a nézegetésük elvonhatja a figyelmet, ugyanakkor a lapozgatással, vagy ha a szomszéddal egy-
két dolgot még meg is beszél, az ezáltal keltett zaj megzavarhatja koncentrációnkat. Ezért ha van rá lehetőség
célszerű az anyagokat az előadás végén kiosztani.

C./ A prezentáció megtartása
Az alapos felkészülés következhet az előadás tényleges megtartása. Wacha [1998] szerint „Jó hatással csak az az
előadó lehet hallgatóira, akinek beszédéből, szavaiból, beszédének felépítéséből világosan kitűnik ért-e ahhoz, ami-
ről beszél, jártas-e abban a témakörben, amiről szól, s hogy többet tud-e a szóban forgó tárgyról, mint hallgatói.” 

A prezentáció kezdete az egész folyamat legfontosabb része. Egy rossz kezdet negatívan befolyásolja a hall-
gatóságot az előadó megítéléséről és az első negatív benyomást nehezen lehet átalakítani.  Mitev [2007] a haté-
kony prezentáció megtartására az alábbi javaslatokat fogalmazza meg:
Kezdés:
– Jó megjelenés és hangulat;
– Kezdjünk pontosan;
– Ügyeljünk a szemkontaktusra;
– Hangosan és érthetően beszéljünk;
– Mutatkozzunk be (név, beosztás, elérhetőségek) – ezektől válunk hitelessé;
– Mondjuk el, miről szól a prezentáció;
– Ismertessük céljainkat;
– Ismertessük a prezentáció hátterét;
– Mutassuk be a prezentáció menetét;
– Ragadjuk meg a figyelmét;
– Közöljük, hogy mikor mire számíthatnak (mikor lesz vége, kérdések ideje stb.);
– Bátorítsunk az aktív odafigyelésre.

A prezentáció közepén vár ránk a feladat, hogy a bevezetőben ismertetett célokat, állításokat alátámasszuk, ki-
fejtsük. Ügyelni kell rá, hogy ne merüljünk el a részletekben. 
Tárgyalás:
– Ismertessük a témát részleteiben;
– Logikusan adjuk elő mondandónkat;
– Olyan nyelven beszéljünk, amit ők is megértenek;
– Színesen fogalmazzunk;
– A lényeg megvilágításához ismertessünk valódi példákat, szituációkat;
– Ismertessük, hogy a hallott információk miként használhatók fel a gyakorlatban.

A prezentáció vége közeledtével, már megkönnyebbülünk, gyorsan túl akarunk lenni az utolsó mondatokon és
túl hirtelen hagyjuk abba, ami negatívan hat a hallgatóságra, és hiányérzetük támadhat. Célszerű az utolsó sza-
vakat is gondosan megválogatni és fejezzük be mondanivalónkat egy emlékezetes mondatta.
Befejezés:
– Összefoglalás: röviden ismertessük a legfontosabb pontokat;
– Milyen előnyöket jelent ez a megoldás számukra, hogyan tudnak ebből profitálni;
– Kérjük meg őket, tegyenek fel kérdéseket;
– Válaszoljunk a kérdésekre;
– Mondjuk el, hogyan léphetnek velünk kapcsolatba;
– Csattanós befejezés.

A prezentáció megtartása kapcsán, a szerkezeti felépítésen kívül négy fő területre érdemes még koncentrálni:
– megjelenés;
– szemkontaktus;
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– érthetőség;
– a verbális és nonverbális kommunikáció összhangja.

1. A megjelenés
Nagyon sokat számít, mikor mit veszünk fel, hiszen ez a rólunk alkotott első benyomás egyik alapköve lesz. Bár-
milyen szakmában dolgozunk, nagyon fontos, hogy személyiségünkkel harmonizáló ruhákat hordjunk. Ez a pszi-
chés egyensúly egyik nagyon fontos feltétele. Abban az öltözetben, amiben jól érezzük magunkat, sokkal maga-
biztosabbak vagyunk. Ez pedig kihat a körülöttünk lévőkre is. Ezért nagyon fontos, hogy csak olyan ruhákat ve-
gyünk, amiben ez megvalósul. Lehet valami nagyon divatos, de ha nem illik a személyiségünkhöz, az előbb-
utóbb valamilyen formában kibukik, és ezt környezetünk azonnal észreveszi. 

Bármelyik munkahelyre, szakmai megjelenésre érvényes az a szabály, hogy női öltözet ne legyen kihívó, mert
ez esetben férfi kollégák nem intellektuális képességeikre fognak nagyobb figyelmet fordítani. Ezért inkább mel-
lőzendő a combközépig alig-alig érő szoknyácskákat, illetve a nagyobb belátást engedő dekoltázsokat [Görög,
2000].

A megjelenésünkkel, viselkedésünkkel kialakítunk egy benyomást magunkról, arra kell törekednünk, hogy
ne a hibáinkat vegyék észre. Nőknél ez leginkább kiskosztümöt, ezzel harmonizáló színű harisnyát, illetve kö-
römcipőt, szolid sminket és diszkrét ékszerezettséget jelent. Férfiaknál pedig az öltöny színével harmonizáló
övet, cipőt, zoknit és nyakkendőt. 

2. Szemkontaktus
Minden emberi kommunikációs jelzés közül a szem adja a leghívebb és legpontosabb jeladásokat, mivel köz-
ponti helyet foglal el a testen, és pupillái önállóan működnek. 

Tényleges alap a kommunikációra csak akkor létesíthető valakivel, ha egymás szemébe néznek. Ha valaki ha-
zudik, vagy elhallgat valami fontosat, tekintete az együtt töltött idő alig 1/3 részében találkozik a miénkkel. Ha
az illető az idő több mint 2/3-ában a szemünkbe néz, az két dolgot jelenthet: tág pupilla esetén érdeklődést, szűk
pupilla esetén ellenségességet, tehát: ha jó kapcsolatot akarunk kiépíteni valakivel, pillantásunknak az idő 60-
70%-ban találkoznia kell az övével [Pease, 2002] . 

A szemkontaktus azért is fontos, mert visszajelzést kapunk teljesítményünkről. A szemkontaktus során vá-
laszt kaphatunk arra, hogy a hallgató, hogyan vélekedik az előadóról. A szemek, arcok, apró biccentések jól tük-
rözik a hallgatóság véleményét, az unalmat, a figyelmet, vagy éppen azt, ha valamit nem értenek, vagy más egyéb
problémát. 

3. Érthetőség
A hallgatók az elmondottakra mindig reagálnak és valamilyen nonverbális jelet küldenek, például szemkontak-
tus, támasztott fej. A jó előadónak tudnia kell olvasni ezekből a jelekből, mivel ez alapján derül ki, hogy a hall-
gatókat leköti-e a téma, követik-e, értik-e az elhangzottakat, vagy már régen elvesztették a fonalat és unatkoznak. 

4. Verbális és nonverbális kommunikáció összhangja
A testbeszéd, vagyis a metakommunikáció többet árul el minden szónál. Nem bízhatjuk a véletlenre, hogy ért-
jük-e ezt a nyelvet, és mi magunk mennyire folyékonyan beszéljük, mert a szavaknak csupán tömegük van, súlyt
attól kapnak, milyen érzelmi-akarati erőtér veszi őket körül. Erre az erőtérre viszont abból következtethetünk,
hogy milyen a beszélő hanglejtése, milyenek a mozdulatai, milyen az arckifejezése, milyen a tartása, vagyis azok-
ból az üzenetekből, amelyeket együtt nem verbális kommunikációnak nevezünk. Nem túlzás tehát azt állítanunk,
hogy döntően ez határozza meg, hogy milyen mértékben fogadják el azt, amit mondunk, mennyire tartanak min-
ket hitelesnek, őszintének. 

A nem verbális kommunikációban legalább olyan fontos jártasságot szereznünk, mint abban, hogy a világos,
szabatos beszéd szabályai szerint rakjuk egymás mellé a szavakat [Czoczek, 2004].

Valójában a legegyszerűbb módja a testbeszéd tökéletes alkalmazásának, ha az ember azt mondja, amit gon-
dol! Ha gondolataink formálják kimondott véleményünket (nem pedig mást mondunk, mint amit gondolunk),
akkor velünk született adottságként kezdjük el jól használni a természetes gesztikulációt, az meg külön ajándék;
ha tükörbe nézve van kedvünk magunkra mosolyogni!

Így, ezernyi kis kockából lassan összerakva, képesek lehetünk embertársaink verbális kommunikáció nélküli
jelzéseit jól értelmezni és megsejteni, hogy a másik vajon mire gondolhat, mit érezhet. A nekünk feltett kérdésekre,
pedig a legmegfelelőbben válaszolhatunk, a verbális és nem verbális kommunikációs eszközök tudatos haszná-
latával.

Nyilvánvalóan ismerik a testbeszéd fontosságát mindazok, akik különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy em-
berek tömegei felfigyeljenek a mondanivalójukra, és hitelesnek tartsák, elismerjék őket. Ilyen, kifejezetten kom-
munikatív pálya a politikusoké, a televíziós sztároké és a színészeké is. A közélet szereplőinek kell igazán elsajá-
títaniuk a testbeszéd pozitív mozzanatait. Nyilvánvalóan tudják, hogy ellenérzést váltana ki a tömegből, ha gör-
nyedt testtartással, ökölbe szorított kezekkel és természetes szemkontaktus tartása nélkül mondanánk beszédet.
Vannak apró jelek, amelyekből már az is lemérhető, hogy az előadó mennyire figyel a testével is sugalmazott in-
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formációkra. Ilyen például ha ujjait egymással összeillesztve, szinte gömböt formálva velük, koncentrál egy-egy
kérdés megválaszolása előtt. Ez jó benyomást kelthet, az előadó megfontolt embernek tűnhet. És tudnunk kell azt,
hogy létezik egy „varázslat” is: ez pedig a mosoly. Előfordul, hogy olykor mást tapasztalunk a közéleti szereplésre
vállalkozóknál, és kialakul bennünk a „Valamiért nem bízom meg benne” – érzés. Szinte megfogalmazhatatlan,
hogy miért merül fel ez bennünk. Ha valaki beszélgetés közben hirtelen a szája elé, az ajkához emeli a kezét, bár-
milyen szimpatikus az illető, legyen az politikus, előadó vagy éppen televíziós sztár, figyeljenek oda jobban a ka-
pott válasz valóságtartalmára. De vigyázat! Több jellemző testmozdulatot is számításba kell venni a testbeszéd ér-
tékelésénél, hiszen a kéz szájhoz emelése jelezheti a döntésképtelenséget, a bizonytalanságot is. A közélet aktív
résztvevői szorgalmasan tanulják a testbeszédet, önfegyelemmel alakíthatják, fejleszthetik, és mozdulataik is egyre
tudatosabbak lehetnek, ám ha az nem az egyéniségükből fakad, akkor arra hosszú távon fény derül. Az apró je-
lekből megérezhető a jellem és a viselkedés közötti ellentmondás – ha valóban figyelünk embertársunkra.

D./ Utólagos értékelés, helyzetelemzés
Az előadás befejeztével megköszönve a hallgatók figyelmét, érdeklődését, kérdéseiket, el kell búcsúznunk. Az elő-
adás megtartásával teendőink nem érnek véget, hiszen a történteket érdemes átgondolni mi hogyan is sikerült,
mennyire voltunk hatékonyak, hogy a legközelebbi alkalommal ne követhessük el ugyanazokat a hibákat.

Mitev [2007] szerint a prezentációra való alapos felkészülés létfontosságú. Olyan struktúrát célszerű használni,
amely lehetővé teszi, hogy az üzenet könnyen kifejezhető és megjegyezhető legyen.

A hatékony prezentációra való felkészülést egy 11 lépésből álló ellenőrző lista segítheti, melyet Nickson és
Siddons [1996] állított össze:
1. A prezentáció céljának meghatározása

– Milyen célból történik a prezentáció?
– Miről szól a prezentáció?
– Milyen korlátai vannak?
– Mi a cím?

2. A hallgatóság vizsgálata
– Miért kellene, hogy rám figyeljenek?
– Mik a céljaik?
– Mit kell ahhoz tudniuk, hogy elérjék céljaikat?
– Mit tudnak már a témáról?
– Mi foglalkoztatja őket és mitől félnek?
– Milyen előnyök épülnek az igényeikre?
– Milyen háttérrel rendelkeznek?
– Vannak kényes kérdések?

3. A prezentáció struktúrájának meghatározása
– Mit kell feltétlenül tudnia a hallgatóságnak?
– Mire van még szükség ahhoz, hogy világosan megértsék a dolgokat?
– Gondoljuk át mit fogunk a végén mondani:

o Lényeges pontok és előnyök összefoglalása.
o Gondoljuk át, milyen kérdések várhatók a hallgatóságból?

– Gondoljuk át, mivel kezdünk.
o Hogyan indítunk?
o Hogyan pozicionáljuk az előadást?
o Hogyan ragadjuk meg a figyelmet?
o Milyen problémákat érintünk?
o Hogyan érjük el, hogy aktívan odafigyeljenek?
o Mi a következtetésünk?

– A prezentáció közepe:
o Világos és odaillő példáink vannak a lényeg szemléltetéséhez?
o Mivel tehetjük érdekesebbé, világosabbá a prezentációt (analógiák, hasonlatok, metaforák)?
o Hogyan fűzzük össze az egészet?
o Mi számít töltelékanyagnak? (Azt húzzuk ki)

4. A jegyzetek megírása
– Könnyen kezelhetők a megírt segédanyagok?
– Vannak a hallgatóság számára készített anyagok?
– Hogyan fogjuk kiosztani?

5. A vizuális segédeszközök készítése
– Milyen főbb pontokat célszerű ismertetni?
– Hogyan szemléltessük a lényeget?
– Vannak olyan számok, idézetek, amelyeket szükséges a slide-ra kiírni?
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– Minden slide-nak van mondanivalója?
– Valóban szükség van minden slide-ra?
– Előkészítettük a kezdő slide-ot, és rajta van az elérhetőségünk?

6. A prezentáció elpróbálása
– Elmondtuk a prezentációt az elejétől a végéig?
– Sikerült esetleg olyan emberek előtt elmondani, akik segíteni tudnak?

7. A prezentáció helyének előkészítése
– Megfelelően előkészített a terem?

8. A hangunk bemelegítése
– Idegesek vagyunk?
– Végeztünk bemelegítő gyakorlatokat?

9. A prezentáció megtartása
– Odafigyelt a hallgatóság?
– Megértette az üzenetet?

10. A kérdések megválaszolása
– Voltak kérdések?
– Megfelelő módon válaszoltuk meg a kérdéseket?
– Maradtak megválaszolatlan kérdések?

11. Utógondozás
– Milyen formában tudunk kapcsolatban maradni?

Hogy mit is jelent a hatékony kommunikáció? Mindenki mást ért alatta. Németh [2002] vizsgálatai alapján a kö-
vetkező válaszok születtek. Hatékonyan kommunikálunk, ha:
– időegység alatt sok információt közlünk;
– mondanivalónkat pontosan értik;
– személyünket elfogadják, rokonszenvesnek, bizalomgerjesztőnek tartják;
– meggyőzőek, hitelesek vagyunk;
– az általunk javasoltak szerint cselekednek;
– kellemes hangulatú, egyenrangú, konfliktusmentes beszélgetést tudunk folytatni;
– elérjük a kívánt hatást.

4.2. A prezentáció értékelés szempontjai

Fejezet:
A fejezet célja prezentációs kommunikációs ismeretek, gyakorlati prezentációs alkalmazás lehetőségeinek be-
mutatása, a korábbi fejezetekben ismertetett esélyegyenlőségi területek figyelembe vételével.

Fogalmak:
prezentáció értékelése, szempontrendszer, metakommunikáció, kommunikációs feladatok

Összefoglalás:
A tananyag a korábbi fejezetek tananyagára építve ismerteti a hallgatót egy hatékony prezentáció értékelése során
alkalmazott szempontokról, valamint ennek kapcsán gyakorlati tanácsokkal segíti őket. 

A fejezet – figyelembe véve a tanult fogyatékossági csoportokkal kapcsolatos ismereteket – az ismertetett fe-
jezeti témákhoz szorosan illeszkedve, konkrét feladatokat vázol fel a hallgatók számára, melyek megvalósítása
segít az elméleti ismereteik gyakorlatban történő hasznosításában. 

A hallgatók magukban vagy egymás között általában értékelik a meghallgatott előadást. Tudományos érté-
kelést nem végeznek, de képesek pontosan megállapítani, hogy érdemes volt-e meghallgatni az előadást, vagy
sem. A jobb előadások előkészítésében segíthet, ha ismerjük az előadás értékelésének főbb szempontjait. Az elő-
adás végén az előadó megkérheti a hallgatóságot, hogy röviden értékelje az elhangzottakat. Objektív eredményt
kap, ha az értékelést írásban tehetik meg a résztvevők.
Az értékelő lapon például a következő kérdések szerepelhetnek, úgy, hogy a hallgatónak legyen helye válaszait
kifejteni:
1. Egy-két mondatban írja le, Ön hogyan értelmezte az előadás célját.
2. Mennyire volt sikeres az előadás a célok elérésében? 
3. Mi tetszett Önnek a tartalomban és az előadásmódban, a legjobban?
4. Mik voltak Ön szerint a tartalom és az előadásmód gyenge pontjai? [Berde és mtsai, 2003].

A prezentáció értékelése pontozásos módszerrel, egy előre kiadott értékelő lap segítségével is megtörténhet.
Az értékelő lap tartalmazza a főbb szempontokat, valamint azok tartalmát, hogy az értékelő egyértelműen bea-
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zonosítsa, mire is adja a pontot, vagy százalékot (lenti ábra). A könnyebb követhetőség, értékelhetőség kedvéért
célszerű maximum 50 vagy 100 pontot, illetve százalékot meghatározni. A felsorolt szempontok fontosságát a hoz-
zájuk rendelt maximális pontszám- vagy százalékarány mutatja. 

1. Az előadás célja
Az első lépés az értékelés kapcsán az előadás céljának tisztázása, illetve az hogy milyen mértékben értette meg a
hallgatóság a célokat. Ebben az esetben a hallgató figyelmének felkeltése a cél, mivel, ha az előadás elején nem
tudjuk elérni, hogy figyeljenek, később, amikor a koncentrációkészségük lankad, akkor még nehezebb dolga van
az előadónak. 

Az, hogy milyen mértékben értette meg a hallgatóság a célokat, vagyis, hogy beszédünk elérte-e a kívánt ha-
tást, amit szándékunkban állt közölni a hallgatókkal, Barta és W. Barna [2003] szerint az alábbiakon is múlik:
– világosság, érthetőség;
– tömörség;
– természetesség;
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Az előadás értékelése – Forrás: Berde és mtsai [2003]alapján esélyegyenlőségi szempontokkal kiegészítve

Előadó neve:

% 1. 2.

1. Az előadás célja
– Az előadás céljának tisztázása.
Milyen mértékben értette meg a hallgatóság a célokat?

10

2. Az előadás tartalma
– Bevezetés – Figyelemfelkeltő volt-e a bevezetés?
– Felépítés – Összhangban volt-e a felépítés és a tartalom?
– A főbb pontok kapcsolódnak-e a megadott célhoz?
– Megfelelő példákat alkalmazott-e az előadó?
– Az előadás összefoglalása – volt-e egyáltalán összefoglalás?
Meghatározható volt-e a tartalom?

25

3. Az előadásmód
Az előadó
– látható lelkesedése, 
– érezhető őszintesége,
– kontaktusteremtő készsége,
– a hallgatóságnak beszél és mindig a hallgatóság szemébe néz,
– testtartása (pozitív vagy negatív aspektusok),megbízhatósága.

20

4. Nyelvezet
– Megfelelő volt-e a nyelvezet a hallgatóság számára?
– Tiszta érthető beszéd – jó kiejtés.
– A beszéd gyorsasága – túl gyors vagy túl lassú.
Figyelembe vette-e a fogyatékossági csoportok sajátosságait
(esélyegyenlőség)?

15

5. Vizuális eszközök
– Az alkalmazott vizuális eszközök minősége.
– Hatékony módon alkalmazták-e a vizuális eszközöket?
– Használhatott volna-e más vizuális eszközöket?
Figyelembe vette-e a fogyatékossági csoportok sajátosságait
(esélyegyenlőség)?

10

6. A hallgatóság részvétele
– Volt-e lehetőség a hallgatóság bevonására?
– Érdekelte-e a hallgatóságot az előadás tárgya?
Valamennyi hallgatónak volt lehetősége azonos módon részt
venni az előadáson (esélyegyenlőség)?

10

7. Az előadás befejezése, az idő tartása
Kitöltötte, vagy túllépte a rendelkezésre álló időt? 10

ÖSSZESEN: 100
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– szemléletesség;
– jó hangzás;
– változatosság.

A kimondott szavainknak energiatöltete van: a negatív töltésűek rombolnak, a pozitív töltésűek építenek. A
fentiek figyelembevétele biztosítja, hogy a beszéd megfeleljen a 4É követelményeinek, vagyis: értékes, értelmes,
érthető, érdekes megnyilatkozás. Amennyiben a hallgatóság az említett szempontokra pozitívan reagál, azaz a
maximum, vagy ahhoz közeli minősítést ad, ez visszacsatolás az előadó felé, miszerint a felkészülésnél (ld. előző
fejezet szempontjai) figyelembe vette a tanácsokat, elképzelései helyesek, jól átgondoltak voltak.

2. Az előadás tartalma
Az értékelés második lépése az előadás felépítésére, tartalmára vonatkozik. Ekkor adunk választ arra, hogy az elő-
adás figyelemfelkeltő-e, megvan-e a kellő összhang, a főbb pontok kapcsolódnak-e a megadott célhoz, voltak-e
gyakorlati példák, illetve összefoglalás, vagyis összességében meghatározható volt-e a tartalom? Barta és W.
Barna [2003] szerint akkor érdekes egy beszéd, ha:
– folyamatosan új gondolatokat közölnek;
– nem ismételgetnek;
– gazdag tartalma van az előadás üzenetének;
– szemléletesen mutatják be a témákat.

Az előadás fontos eleme a fő üzenet meghatározása, majd meg kell határozni azokat a főbb megállapításokat,
amellyel alá tudjuk támasztani. Célszerű adatokkal, példákkal, érvekkel vagy anekdotákkal illusztrálva felerősí-
teni az üzenetet, majd világos, határozott következtetésekkel, egy emlékezetes kijelentéssel zárjuk le mondan-
dókat [Moss, 1998]. Amennyiben a hallgatókban tisztázódik a fő üzenet, illetve annak kifejtett tartalma, az elő-
adó a felépített vázlatát követte, nem elkalandozva a tárgytól, úgy valószínűleg a közönség hasznosnak ítéli meg
az előadás tartalmát, ami a minősítésben is megnyilatkozik.

3. Az előadásmód
A hallgatóság értékeli az előadó látható lelkesedését, őszinteségét, kontaktusteremtő készségét, testtartását is.Ha
az előadó meggyőző akar lenni, folyamatos szemkontaktusban kell lennie a hallgatósággal, hogy érezzék, való-
ban nekik szól az előadás és nem a falnak, vagy az ablaknak beszélünk. Moss [1998] szerint célszerű figyelni a kö-
zönséget, hogyan reagálnak arra, amit hallanak. Ha az előadó azt látja, hogy nem értenek valamit, célszerű meg-
állni és ismételten elmagyarázni a dolgokat. Ha unottnak látszanak, az előadó mondjon el egy történetet, példát,
amivel nemcsak az érdeklődést keltheti fel újra, hanem érdekesebbé teheti az előadást. Ha nagyon fáradt a kö-
zönség, célszerű szünetet tartani. Barta és W. Barna [2003] szerint az érdekes előadás során:
– színes, élénk az előadásmód;
– az előadó váltogatja a stílusárnyalatokat;
– érzelmileg sokszínű és hiteles a mondandó; 
– szemléletesen ismertetik a témát.

A közvetlen személyközi kommunikációnak csak egy része megy végbe verbális kommunikáció formájában,
melyet körülveszi – támogatja, módosítja, motiválja, átértelmezi – a nem-verbális kommunikáció megannyi üze-
nete. A nem-verbális üzenetek erősebbek, vagyis ha verbális és nem-verbális üzenet között ellentmondást érzé-
kelhető, az utóbbit fogadják el igaznak [Szabó, 2002]. Tehát ha az előadó testtartása, mozdulatai, hanghordozása,
gesztusai mást mondanak, mint a szavai, az előadó könnyen elveszítheti a hitelességét. 

A vak, illetve gyengénlátó személyek esetében elsősorban a szóbeli kommunikációnak van jelentősége, ugyan-
akkor bizonyos nonverbális elemeknek is nagyobb szerep jut, mint általában, ilyenek például a hang (vokális ele-
mek), a testi érintés és a térközszabályozás Dajnoki [2007].

Az ember zavarában nagyon sokféle kényszermozgásra képes (járkálás, hintázás, libegés, táncolás.) Arra kell
törekednünk, hogy ezeket a kényszereket ellenőrzés alatt tartsuk. Persze az sem jó, ha az előadó úgy áll, mint aki
karót nyelt. Zárt lábakkal, testhez szorított kezekkel, teljesen merev tartásban. Ez a feszült testtartás megnehezíti
a kapcsolatteremtést és tartást, egy idő múlva a koncentrálást is, valamint fárasztó [Berde és mtsai, 2003].

A kézmozdulatoknak rendkívül gazdag eszköztára van, akár bonyolult üzeneteket is ki lehet fejezni. A kézmoz-
dulatok irányai alapjelentéseket hordoznak [Barta ÉS W. Barna, 2003].
– A felfelé irányuló mozdulatok növekedést, lendületet, győzelmet fejeznek ki, de kezdeményezést és intellek-

tuális törekvéseket is kifejezhetnek.
– A lefelé irányuló mozdulatok megerősítésre vagy energiaveszteségre utalnak (a feszültség fokában van kü-

lönbség), fékezést, fogódzót és belső homályos tendenciákat is kifejeznek.
– Az előre irányuló mozdulatok, ha gyengédek, lazák a nyitottságra, a jövő, a másik ember iránti bizalomra utal-

nak. A másik ember felé mutatott nyitott tenyér jóindulatra, békés közeledési szándékra utal. Ugyanakkor az
előre nyújtott kéz feszültséggel együtt lehet a támadás vagy visszautasítás jelzése is.

– A beszélő saját maga felé irányított mozdulatai birtoklást, érzéseket vagy kényszert jelentenek.
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Az ember tenyere adja le az egyik legkevésbé megfigyelt, ám leghatékonyabb nonverbális jelzést. A felfelé for-
dított tenyér behódolásra, a lefelé fordított tenyér dominanciára utal [Pease, 2002].
– A karba tett kezek védekezésre, bizonytalanságra utalnak.
– Az összeszorított ököl: ellenségeskedést, agressziót, haragot, indulatot fejez ki. 
– A hátratett kezek a lazaság, magabiztosság, hatalom kifejezésére, a fej mögé rakott kezek magabiztosságra, ar-

roganciára utalnak. Idegesség, bizonytalanság esetében általában összekulcsoljuk a kezünket.
– Csípőre tett kezek: düh, hiúság. Azáltal, hogy csípőre tesszük a kezünket, testünket megnöveljük, felhívjuk ma-

gunkra a figyelmet. 

Kézmozgásunk dinamikájára kihat a vérmérsékletünk és pillanatnyi lelkiállapotunk. Hivatalos helyeken, elő-
adásokon, az üzleti élet különböző helyzeteiben nem szerencsések a széles gesztusok és az élénk mozdulatok. Va-
gyis önfegyelemre és önnevelésre van szükség ahhoz, hogy tanuljuk meg irányítani a gesztusainkat, és kellő ön-
mérséklettel tudjuk alkalmazni. 

A gyakorlott testbeszéd-olvasó számára minden mozdulat mesél valamit. Tudhatja, hogy ha valaki, egy kér-
désre válaszolva, kerüli a tekintetét, vagy picit megrándul az arca, vagy a szája előtt elhúzza a kezét – talán nem
őszinte. Felmérheti az igazi figyelmet, ha valakivel szemben állva észreveszi, hogy a beszélgető teljes testével
felé fordul, lábfejeit is feléje tartja. De fel is hívhatja beszélgetőtársa elkalandozó figyelmét egy megfelelő vállé-
rintéssel. A lábakkal legalább olyan jól lehet kommunikálni, mint a kezeinkkel! Mindenki igyekszik leplezni az
idegességét. Sokan rájöttek már arra, hogy ilyenkor a kezüket kell nyugodtan tartaniuk, tehát nem dobolnak az
asztalon, nem tördelik az ujjaikat, hogy mások ne észlelhessék stresszes állapotukat, de a lábukról általában el-
felejtkeznek! Ha a láb és a lábfej folyamatosan mozog, ha himbáló a lábfejtartás, vagy éppen a beszélgető lábai fo-
lyamatosan az ajtó felé fordulnak, akkor rejtett stresszel állunk szemben.

„Ruhája szerint fogadják, esze szerint bocsátják el az embert” tartja a közmondás. A kommunikáció komplex
megközelítésében szerepet kap az öltözködés is, amellyel tudatos és tudattalan síkon egyaránt üzenünk. Általá-
nosságban a sötét színek zártságra, az élénk színek nyitottságra utalnak, de természetesen ennél jóval bonyolul-
tabb jelrendszerrel állunk szemben, hiszen az üzleti élet öltözködési formáit a protokoll előírásai szabályozzák
[Barta ÉS W. Barna, 2003].  

4. Nyelvezet
A nyelvezet értékelése során a hallgatóság a tiszta érthető beszédet, a jó kiejtést, valamint a megfelelő beszéd-
tempót értékeli. Ebben az esetben fontos a hallgatóság megfelelő feltérképezése (ld. előző fejezet szempontjai).
Ügyelni kell a szakkifejezésekre, a magyarázatok minőségére, ami eltérő lehet a hallgatóság végzettségtől, illetve
előképzettségtől függően. A megfelelő felkészülés mellett a töltelékszavak, mint az „ő” használata elkerülhető.
Abban az esetben, ha valaki izgulós és nem készült fel alaposan az előadásra, azt a hallgató azonnal észreveszi
és ez a hitelesség, valamint az előadás élvezhetőségének rovására mehet. 

Az, hogy milyen gyorsan beszélünk, függ a nyelvtől, a beszédhelyzettől, a témától, a beszélő egyéniségétől és
érzelmi állapotától. A beszédtempónak fontos szerepe van a szövegek megértésében. Aki nagyon gyorsan beszél,
azaz hadar, azt sokkal nehezebb megérteni, mint azt, aki megfelelő beszédtempóban közli mondanivalóját. Egy
szövegen belül sem egyforma végig a beszéd sebessége. A fő mondanivalót általában lassabban, míg a kevésbé
fontosat gyorsabban mondjuk el [Barta és W. Barna, 2003]. 

A nyelvezet megválasztásakor különösen fontos szerep jut a fogyatékossági csoportok kommunikációs sajá-
tosságainak (ld. korábbi fejezetek). Másképp formálhatjuk a szavakat, más beszédtempót alkalmazhatunk, ameny-
nyiben halláskárosult hallgató(k) van(nak) a teremben, illetve vak vagy gyengénlátó személyek esetében különös
jelentősége van a tiszta, érthető beszédnek, hangsúlyoknak.

5. Vizuális eszközök
A vizuális eszközök minősítése esetén a hallgatók azt értékelik, hogy milyen volt az alkalmazott vizuális eszkö-
zök minősége, hatékony módon alkalmazta-e az előadó a vizuális eszközöket, illetve használhatott volna-e más
lehetőségeket is?

Napjainkban már kevésbé jellemző a fóliás, illetve táblás szemléltetés (persze ez a téma jellegétől is függ, van,
amikor elengedhetetlen, pl. tréning során). Elegánsabb megoldás a projektoros kivetítéssel szemléltetett power
point program segítségével elkészített előadás vázlat.
A szemléltető anyag értékelésénél általában az alábbi szempontokat veszik figyelembe a hallgatók:
– Volt-e kezdő dia (előadó neve, előadás címe, stb.);
– Volt-e bevezetés, témafelvetés, célkitűzés dia;
– Mennyi információ szerepelt 1-1 dián (zsúfolt, túl szellős);
– Mekkora a betűméret a dián (a hátsó sor is gond nélkül el tudja olvasni);
– Voltak-e figyelemfelkeltő színes ábrák, képek, diagramok, táblázatok a dián;
– Milyen volt a színhatás (kontrasztos vagy inkább hasonló árnyalatú, egybefolyó színek, túl rikító stb.);
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– A vázlat követte az előadó tempóját (megfelelő animálás volt-e, esetleg túl sok is);
– Milyen volt a vizuális eszköz összhatása (túl „csicsás”, figyelemelterelő, elegáns, kellemes megjelenésű, jól kö-

vethető stb);
– Van-e hiányérzet már szemléltető anyagokra (prospektus, film, fényképek, egyéb szemléltetőanyag).

A fentiek mellett az értékelésnél azt is minősíti a hallgatóság, hogy az előadó figyelembe vette-e a fogyaté-
kossági csoportok sajátosságait. Ebben az esetben például a gyengénlátó csoport számára célszerű „vakbarát”
változatot készíteni, ügyelve a betűméretre, valamint a kontrasztos színekre.

6. A hallgatóság részvétele
Az utolsó előtti szempont a hallgatóság bevonására irányul. Ilyenkor azt értékeli a hallgató, hogy aktív részese
volt-e az előadásnak, illetve egyáltalán kapott-e lehetőséget arra, hogy véleményét kifejtse. Ennek érdekében az
előadó jelezheti az előadás elején, biztatva a hallgatóságot, hogy, ha bárkinek kérdése, megjegyzése van, bátran
jelezze az előadás alatt, ugyanakkor – főként, ha lankad a figyelem – az előadó is tehet fel kérdéseket a hallgató-
sághoz az interaktivitás érdekében.

Ennél a szempontnál is figyelembe kell venni az esélyegyenlőségi szempontokat, vagyis át kell gondolnunk,
hogy valóban valamennyi hallgatónak volt lehetősége azonos módon részt venni az előadáson? Ilyenkor célszerű
a – korábbi fejezetekben ismertetett – fogyatékossági csoportokkal kapcsolatos 

7. Az előadás befejezése, az idő tartása
Ügyelnünk kell arra, hogy mennyi idő áll rendelkezésre a prezentáció megtartására, ezt az időkeretet kell kitöl-
teni úgy, hogy nem léptük túl, nem éltünk vissza a hallgatóság türelmével. Egy hosszabb előadás kapcsán – téma
jellegétől függően – célszerű időt hagyni a hallgatóság kérdéseire, véleményének elmondására.

Az előadás értékelő lapok eredménye iránymutatást ad az előadónak arról, hogy mennyire volt érdekes és fi-
gyelemfelkeltő a prezentáció. Természetesen az értékelés szubjektív, tehát lehetnek kiugróan magas, illetve túl-
ságosan alacsony értékelések is. A hallgató által adott pontszámot nagyban befolyásolja a téma jellege, az előadó
személyisége, valamint az is, hogy önszántukból vannak jelen, vagy kényszerből. Összességében azonban a ka-
pott eredmény mindenképpen iránymutatásul szolgál egy legközelebbi, magasabb színvonalú prezentáció ösz-
szeállításához és megtartásához.

4.3. Az esélyegyenlőségi prezentáció felépítése
A kommunikáció sokszor azok számára sem egyszerű, akik semmilyen fogyatékossággal nem rendelkeznek.
Rengeteg tényező befolyásolja a kommunikációt, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében ezek közé sorolható
a különböző látás, vagy hallássérülésből származó akadályozó tényezők is. 

Az esélyegyenlőségi prezentáció felépítése a megadott időkerethez igazodik. A prezentáció egy hallgató által
választott konkrét témát mutat be, konkrét szervezetnél, konkrét fogyatékossági csoportoknak. 

Az előadás felépítése ehhez igazodik, ami alapvetően 7 lépésre bontható.

1. A cím 
Az első dia megjelenése, kialakítja az első benyomást. Ezen tüntetjük fel az előadás címét, az előadó nevét, eset-
leg dátumot, valamint az előadó elérhetőségét. Ügyeljünk a betűméretre és a színekre.

2. A bevezetés, témafelvetés
A címdiát követően röviden (max. 1-2 dia) vázoljuk fel a prezentáció fő, illetve főbb célkitűzéseit. Ekkor célszerű
ismertetni, hogy milyen konkrét kérdések, témák bemutatására szolgál a prezentáció. Ismertessük a téma jelen-
tőségét általánosságban, valamint azt, hogy az adott szervezetnél miért van különösen fontos szerepe. Ameny-
nyiben van rá lehetőség, ismertethető az előadó személyes kötődése a témához, vagy a szervezethez, ami már a
legelején érdekesebbé teheti a prezentációt, felkeltheti a hallgatóság érdeklődését. 

3. A vizsgált szervezet bemutatása
Ekkor ismertetem azt a vállalatot, illetve vállalkozást, ahol a választott témát feldolgoztuk. Célszerű ismertetni a
szervezet tevékenységét, működési formáját, alapvető céljait, kiküldetését, fogyatékos munkavállalók arányát,
helyzetét, vagyis a hallgatóság számára általános képet adunk a szervezetről.

4. Szakirodalmi háttér
A korábbi fejezetekben ismertetett, a vizsgált témával kapcsolatos szakirodalmi feldolgozás is része lehet az elő-
adásnak, természetesen ügyelve az arányokra. 

A prezentáció elsősorban a gyakorlati példák, alkalmazások bemutatására törekszik, tehát mindössze annyi dia
erejéig érdemes kitérni a szakirodalmi áttekintésre, amennyi szükséges ahhoz, hogy később, a gyakorlati résznél
ismertetett sajátosságokat megértse olyan hallgatóság is, akik esetleg az adott téma területén kevésbé jártasak,
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vagy egyszerűen csak felfrissítsük a hallgatók korábbi ismereteit. Tehát célszerű azokat az irodalomból ismert el-
méleteket, módszereket, eljárásokat bemutatni, amelyek a konkrét esélyegyenlőségi emberi erőforrás mened-
zsment területek, szituációk megértéséhez szükségesek, illetve elősegítik az ismertetett példák tanulmányozá-
sát, értékelését. 

5. Saját tapasztalatok
A prezentáció egyik legértékesebb része a választott téma ismertetése a gyakorlatban. A vizsgált fogyatékos vagy
megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató szervezet gyakorlati működéséből vett tényleges meg-
oldások, szituációk, esetek részletes bemutatását tartalmazza ez a prezentációs részlet. Miután ez a rész szemlél-
teti leginkább azt, hogy az előadó jártas a témában, felismeri a tanult elméleti sajátosságokat, módszereket a gya-
korlatban, így a prezentáció legnagyobb terjedelmű egységének kell lennie, azaz aránya meghaladja a teljes pre-
zentáció időtartamának 50-60%-át. 

A tartalom összeállításában segít a következő lecke főcíme alatt ismertetett feladatoknál felsorolt szempont-
rendszer. Ebből kifolyólag ez a rész ismertetheti például azokat a személyeket, akik az interjúalanyok voltak, a
különböző nézeteiket, az intézkedéseket, a váratlan helyzetekben alkalmazott megoldásokat és azok pozitív, il-
letve negatív következményeit, érdekes történeteket, példákat, szituációkat stb.

6. Értékelés
Ez a rész tartalmazza az előadó következtetéseit, javaslatait, valamint összegző értékelését a feldolgozott témá-
val kapcsolatban (max. 1-2 dia). Ez lehet az előadó saját véleményének megfogalmazása vagy a szakirodalomban
szereplő nézetekkel, módszerekkel, eljárásokkal való összehasonlítás, állásfoglalás. El lehet mondani, hogy az
előadó mit tenne másképp, ha a szervezet vezetője helyében lenne, illetve, hogy az előadó által javasolt intézke-
dések milyen előnyt jelentenének a szervezetnek.

7. Az előadás zárása
Célszerű az utolsó diára kiírni a „Köszönöm a megtisztelő figyelmet!” szöveget, ami nem csak elegáns, hanem a
halláskárosult fogyatékossági csoport számára is egyértelműen jelzi, hogy az előadó a végére ért a prezentáció-
nak. Ugyanakkor azért is előnyös, mert amennyiben kérdésekre vagy vélemények megfogalmazására kerül sor,
az előadó háta mögött nem egy fekete háttér látszik „diavetítés vége” felirattal.

4.4. Konkrét gyakorlati feladatok, példák

1. Csoport szabályok, bizalom, őszinteség, attitűd, saját élmény feldolgozása, önreflexió, érzékenyítés, moti-
váció
Keressen fel egy céget, szervezetet, ahol fogyatékos személyeket alkalmaznak! A vezetővel való egyeztetés után
legalább a cég 10 dolgozójával töltesse ki a kérdőíveket (Attitűd és Osgood skála!) Elemezze a kérdőívek ered-
ményeit különös tekintettel a speciális tulajdonságú dolgozók helyzetére és a velük kapcsolatban uralkodó atti-
tűdökre? 
Gondolkozzon azon, hogy mi állhat a kapott eredmények hátterében. 
– Mit gondol, mi lehet ennek az oka? 
– Véleménye szerint milyen módszerekkel lehet pozitív irányba módosítani a fogyatékos személyek elfogadá-

sát?

1.1. Csoport szabályok, bizalom, őszinteség, attitűd, saját élmény feldolgozása, önreflexió, érzékenyítés, motiváció
Keressen fel egy céget, ahol eddig még nem alkalmaznak fogyatékos személyeket! A cég vezetőjével és a cég 5 dol-
gozójával beszéljen arról, hogy szerinte milyen volna, ha a kollégája fogyatékos személy lenne. Bogardus skálá-
val próbálja megmérni, hogy a fogyatékosságok közül melyik lenne a leginkább elfogadott, illetve a leginkább el-
utasított. 
– Elemezze a kérdőívek eredményeit különös tekintettel a speciális tulajdonságú dolgozókkal kapcsolatos ural-

kodó attitűdök szempontjából. 
– Alkosson hipotéziseket, hogy milyen tényezők befolyásolhatják a kapott eredményeket. 
– Gondolkozzon el azon is, hogy mi állhat a kapott eredmények hátterében. 
– Kérdezzen arra is rá, hogy ha fogyatékos személy lenne a munkatárs, akkor milyen intézkedéseket várna a

vezetőségtől, illetve a dolgozók szemléletét milyen módon próbálná megváltoztatni fogyatékos személyek el-
fogadása érdekében?

2. A csoportformálódás szakaszai, csoport működésének sajátosságai, csoporton belüli szerepek, csoportnor-
mák, csoportkohézió, vezetési stílusok
Keressen fel egy céget, szervezetet, ahol fogyatékos személyeket alkalmaznak! Személyesen keressen fel 3 meg-
változott munkaképességű munkavállalót és készítsen rövid interjút a következő témakörök szem előtt tartásá-
val a megadott szempontok alapján:
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– Hogyan szerzett információt a munka lehetőségről?
– Hogyan történt a felvétel a céghez?
– Hogyan fogadta a vezető és a régebben a cégnél dolgozók?
– Milyen tényezők könnyítették meg a beilleszkedését?
– Milyen tényezők nehezítették meg a beilleszkedését?
– Milyen típusú konfliktusok jelentkeztek a munka végzés során?

A 3 beszélgetés tapasztalatait összegezze különös tekintettel a hasonlóságokra és a különbségekre. 
– Gondolja át, hogy milyen tényezők segítik, illetve gátolják a fogyatékos személyek beilleszkedését a már meg-

levő munkatársi csoportba?
– Véleménye szerint milyen módszerekkel lehetne a fogyatékos személyek beilleszkedését segíteni?

2.1. A csoportformálódás szakaszai, csoport működésének sajátosságai, csoporton belüli szerepek, csoportnormák, csoportko-
hézió, vezetési stílusok
Keressen fel egy céget, ahol eddig még nem alkalmaznak fogyatékos személyeket! A cég vezetőjével és a cég 5 dol-
gozójával beszéljen arról, hogy szerinte melyek a leggyakoribb konfliktus forrásuk a munkájuk során. Mondja-
nak példákat ezekre a helyzetekre. Kérdezzen rá a beszélgetések során arra is, hogy szerinte milyen konfliktusok
alakulhatnak ki véleménye szerint, ha a kollégája fogyatékos személy lenne. Ezután Esély Egyenlőségi Emberi
Erőforrás Menedzsment kérdőívéből a konfliktussal kapcsolatos kérdéseket tegye fel a beszélgető partnereinek.
– Összegezze a kapott eredményeket és alkosson hipotéziseket, hogy milyen tényezők befolyásolják a munka-

társak véleményét. 
– A beszélgetés során milyen benyomása alakult ki, hogy a cég dolgozói, hogyan viszonyulnak a konfliktusok-

hoz, illetve a megoldásukhoz?
– Milyen lépéseket tenne annak érdekében, hogy elkerülje az újbóli konfliktus kirobbanását? 
– Milyen eszközök alkalmazásával próbálna megoldani a konfliktust?
– Mikor keresne külső támogatást, segítséget a probléma megoldásához?

3. Szervezeti azonosság, szervezeti kommunikáció, szervezeti magatartás, szervezeti megjelenés
Válasszon ki egy Magyarországon működő profitorientált szervezetet! Vizsgálja meg a szervezet szervezeti azo-
nosságát, szervezeti szintű kommunikációját, szervezeti magatartását, szervezeti megjelenését, tartalmi arcula-
tának egyes részeit – az esélyegyenlőségre, megváltozott munkaképességű emberek alkalmazására fókuszálva! 
– Elemezze ezeket az (nyilvánosan is hozzáférhető) anyagokat, és fogalmazza meg kritikus álláspontját a gya-

korlat, mint valóság, valamint a kommunikált információk vonatkozásában! 
– Ön hol lát lényeges eltérést? 
– Mit gondol, mi lehet ennek az oka? 
– Milyen megoldást javasol az eltérés mértékének csökkentésére?

4. Stratégia, stratégiai vezetés, esélyegyenlőségi stratégia
Válasszon ki egy Magyarországon működő profitorientált szervezetet! A „Stratégia, stratégiai vezetés, esély-
egyenlőségi stratégia” résznél felsorolt kérdések alapján elemezze a szervezetet, szükség esetén készítsen inter-
jút a szervezet képviselőjével! A kérdések megválaszolásánál – ahol szükséges – hivatkozzon konkrét jogszabá-
lyokra, az újságban/TV-ben megjelent cikkekre, riportokra, gyógyászati segédeszközöket forgalmazó vállalko-
zások termékkínálatára, fogyatékosokkal, elhelyezkedésükkel foglalkozó alapítványokra, egyesületekre, őket se-
gítő szakértőszervezetekre! 

5. Munkaerő tervezés, munkaerő ellátás (toborzás, kiválasztás)
Válasszon ki egy Magyarországon működő fogyatékos, megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglal-
koztató szervezetet. Elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazva ismertesse a szervezetet munkaerő tervezési,
munkaerő ellátási gyakorlatát. Az elemzés kapcsán a felsorolt területeket célszerű ismertetni: 
– a szervezet bemutatása (tevékenysége, sajátosságai, humánerőforrás jellemzői);
– a munkaerő tervezés gyakorlata a vizsgált szervezetnél, különbségek;
– a munkaerő ellátás folyamata (toborzás, kiválasztás), különbségek;
– alkalmazott kiválasztási módszerek;
– beilleszkedés elősegítése;
– beválás gyakorlata, elégedettség;
– konkrét, a gyakorlatban megvalósult szituációk ismertetése, értékelése;
– gyakorlati következtetések, javaslatok, egyéb lehetőségek megfogalmazása.

6. Munkakör kialakítás, elemzés, értékelés
Válasszon ki egy Magyarországon működő fogyatékos, megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglal-
koztató szervezetet. Elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazva ismertesse a szervezetet esélyegyenlőségi
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szempontból, szükség esetén készítsen interjút a szervezet képviselőjével! Az elemzés kapcsán az adott szem-
pontokat célszerű bemutatni: 
– a szervezet bemutatása (tevékenysége, sajátosságai, humánerőforrás jellemzői);
– munkakör tervezés gyakorlata a vizsgált szervezetnél, különös tekintettel a különbségekre;
– munkakörök kialakítása (meglévő munkakör, szükség esetén módosítás, új létrehozása);
– munkakörök elemzése a gyakorlatban;
– konkrét munkakörök, illetve annak feladatainak ismertetése fogyatékos, megváltozott munkaképességű mun-

kavállalók esetében;
– gyakorlati következtetések, saját javaslatok megfogalmazása.

7. Ösztönzés
Válasszon ki egy Magyarországon működő fogyatékos, megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglal-
koztató szervezetet! Elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazva elemezze a szervezet ösztönzési, motivációs
gyakorlatát különös tekintettel az esélyegyenlőségre. Szükség esetén készítsen interjút a szervezet képviselőjével!
Az elemzés kapcsán célszerű az adott szempontokat ismertetni: 
– a szervezet bemutatása (tevékenysége, sajátosságai, humánerőforrás jellemzői);
– az ösztönzési rendszer elemei a gyakorlatban (a kapcsolódó fejezetben korábban ismertetett szempontok alapján);
– motivációs lehetőségek a szervezetben;
– különbségek a munkavállalók között (beosztástól, fogyatékosságtól függően);
– a jelenlegi rendszer előnyei, hátrányai;
– gyakorlati következtetések, saját javaslatok megfogalmazása.

8. Teljesítményértékelés
Válasszon ki egy Magyarországon működő fogyatékos, megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglal-
koztató szervezetet, ahol teljesítményértékelési rendszer működik, vagy bevezetését tervezik! Elméleti ismereteit
a gyakorlatban alkalmazva elemezze a szervezetet, szükség esetén készítsen interjút a szervezet képviselőjével!
Az elemzés kapcsán az esélyegyenlőség szem előtt tartásával, célszerű az adott szempontokat ismertetni: 
– a szervezet bemutatása (tevékenysége, sajátosságai, humánerőforrás jellemzői);
– a teljesítményértékelés folyamata a gyakorlatban (a kapcsolódó fejezetben korábban ismertetett szempontok

alapján);
– különbségek az értékelés területén (beosztástól, fogyatékosságtól függően);
– a jelenlegi (vagy bevezetésre váró) teljesítményértékelési módszerek, lehetőségek előnyei, hátrányai;
– gyakorlati következtetések, saját javaslatok megfogalmazása.

9. Humán erőforrás fejlesztés
Válasszon ki egy Magyarországon működő fogyatékos, megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglal-
koztató szervezetet. Elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazva ismertesse a szervezetet esélyegyenlőségi
szempontból, szükség esetén készítsen interjút a szervezet képviselőjével! Az elemzés kapcsán az adott szem-
pontokat célszerű bemutatni: 
– a szervezet bemutatása (tevékenysége, sajátosságai, humánerőforrás jellemzői);
– humán erőforrás fejlesztés lehetőségei a vizsgált szervezetnél (a kapcsolódó fejezetben korábban ismertetett

szempontok alapján);
– különbségek a képzési, fejlesztési lehetőségek területén, okok elemzése;
– alkalmazottak képzésének, fejlesztésének támogatása;
– gyakorlati következtetések, saját javaslatok megfogalmazása.

10. Munkavédelem
Válasszon ki egy Magyarországon működő fogyatékos, megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglal-
koztató szervezetet. Elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazva ismertesse a szervezet munkavédelmi gya-
korlatát a munkáltatók és a munkavállalók szemszögéből is. Az elemzés kapcsán hivatkozhat konkrét jogszabá-
lyokra, munkavédelmi balesetekre. A felsorolt területeket célszerű bemutatni: 
– a szervezet bemutatása (tevékenysége, sajátosságai, humánerőforrás jellemzői);
– a munkavédelem gyakorlata a vizsgált szervezetnél (a kapcsolódó fejezetben korábban ismertetett szempon-

tok alapján);
– különbségek a munkavédelemben területén;
– konkrét példák, estetek leírása (szituációk bemutatása, elemzése, megelőzés);
– gyakorlati következtetések, saját javaslatok megfogalmazása.

11. Munkaügyi kapcsolatok
Válasszon ki egy Magyarországon működő fogyatékos, megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglal-
koztató szervezetet, vagy olyan alternatív munkaerőpiaci szolgáltató szervezetet, akik fogyatékos, vagy meg-
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változott munkaképességű személyeket foglalkoztató szervezetekkel vannak aktív kapcsolatban. Elméleti isme-
reteit a gyakorlatban alkalmazva vázolja fel a szervezetetek kapcsolati rendszerét. Az elemzés kapcsán az esély-
egyenlőség szem előtt tartásával, célszerű az adott szempontokat ismertetni:
– a szervezet bemutatása (tevékenysége, sajátosságai, humánerőforrás jellemzői);
– a munkáltató és a munkavállaló célja, szerepe, helyzete (a kapcsolódó fejezetben korábban ismertetett szem-

pontok alapján);
– érdekképviseletek;
– konkrét példák, estetek, szituációk leírása a munkaügyi kapcsolatok rendszerének gyakorlati működésére; 
– támogatási rendszer;
– gyakorlati következtetések, saját javaslatok megfogalmazása.
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