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ELŐSZÓ 

 

A Szimbiózis Alapítvány Karrier-M c. projektje Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében valósult meg, 

így módszertani javaslatunkat az országostól eltérő (sajnos az egyik legrosszabb) mutatókkal 

rendelkező térségére vonatkoztatva határoztuk meg. 

A földrajzi széttagoltság miatt nagyon különböző, egymáshoz lazán kapcsolódó térségekből áll 

a megye. A megyei szinten készülő stratégiai dokumentumok ezért főként az általánosan 

jellemző, illetve a legkritikusabb fejlesztési prioritásokra összpontosítanak. A demográfiai 

folyamatok nem egyszerűen egy demográfiai problémát vetítenek előre; a korfa és a születések 

belső szociális összetétele kritikus helyzetet eredményezhet a megye egyes térségeiben. 

Ugyan az oktatási intézményrendszer kiépült, sokszínű és relatív jó lefedettséget biztosít, a 

társadalmi felzárkózásban nem történt áttörés, a társadalmi mobilitás alacsony szinten áll; a 

társadalmi mobilitás fejlesztésének legfontosabb letéteményese az oktatás lehet.  

Dacára a kedvező gazdasági folyamatoknak a megye még nem tudta leküzdeni két 

hagyományos gyengeségét:  

a) a gazdasági növekedés szorosan 

kapcsolódik a megyén kívüli 

finanszírozáshoz;  

b) az alacsony hozzáadott értékű 

termelés mindig kiszolgáltatott a 

külső gazdasági konjunktúrának.  

A sérülékeny gazdasági szerkezet 

instabil munkaerő-piaccal jár. A 

meglévő munkaerő-tartalékok 

egyedülálló lehetőséget kínálnak a 

megyének, de a jelenlegi országos 

(egyen) szabályozás és 

finanszírozás nem teszi lehetővé a tartalékok sikeres felszabadítását, továbbá a meglévő 

mennyiségi munkaerő-piaci tartalék sok esetben nem jelent minőségi tartalékot is.  

Látható feszültség van a megye fejlett oktatási intézményrendszere és a gyenge tanulói 

teljesítmények között. Ennek megyei szintű elemzése, az oktatási kudarcokat nem megfelelően 

kezelő, lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények, pályaelhagyást kiváltó okok azonosítása 

és a szükséges támogató-átszervező beavatkozások beindításának elemzése túlmutat jelen 

módszertani ajánlás keretein – elsősorban pilot jellegű projektünk során megélt tapasztalatok 

alapján fogalmazzuk meg javaslatainkat.  

  

A munkaerő-hiánnyal párhuzamosan azonban jelen 

van mind a megyében, mind országosan egy jelentős, 

munkaerő-piacilag aktív réteg, akik nem tudnak 

munkához jutni. Ennek egyik oka, hogy az 

álláskeresők nagy része nehezen foglalkoztatható 

megfelelő szakképzettség, illetve kompetenciák 

hiányában. 

forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Foglalkoztatási 

Stratégiája 2016-2021 
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1.FEJEZET: CÉLCSOPORTOK DISSZONANCIÁJA 

 

Az emberi jogi megközelítés alapja az a szemlélet, hogy minden állampolgár egyenlő jogokkal 

bír, így azon csoportok esetében, amelyek nem egyenlő esélyekkel rendelkeznek az 

életminőséget érintően, a társadalom feladata az, hogy megszüntesse azokat a tényezőket, 

melyek az esélyegyenlőséget gátolják. 

E jogszabályban gazdag életben minden területen találunk szabályozást, korlátozást. Nincs ez 

másképp a legszélesebb körben értelmezhető fogyatékos és egyéb speciális szükségletű 

személyek területén sem. A jog rájuk nézve is tartalmaz számos rendelkezést, mely hozzásegíti 

őket mindennapjaik könnyebbé tételéhez. A fogyatékos személyek 1950-es években kezdődő 

önálló életvitel mozgalma számos eredményt hozott számukra, megjelent a komplex 

rehabilitációs-, a későbbiekben pedig a részvétel orientált fogyatékosság politika is. Mindezek 

szerint a fogyatékossággal élő emberek esélyeinek egyenlősítésével és az egyenlő bánásmód 

elvének érvényre juttatásával megteremthető a fogyatékos emberek társadalmi integrációja. Az 

önálló életvitel mellett megjelent az a gondolat, hogy mindenkinek joga van a saját élete 

irányításához, ami a „Semmit, rólunk nélkülünk” elv alkalmazásával valósul meg. 

A szabályozás azonban mégis mutat valami hiányosságot, „hátrányt”. E hátrány leginkább a 

munkaerőpiacon tükröződik. Napjainkban is érzékelhetjük, hogy még mindig kevés az olyan 

munkahely, ahol „normál körülmények között” fogyatékos személyeket foglalkoztatnak. Az 

Európai Unió a diszkrimináció elkerülése érdekében előírja a fogyatékos, illetve a megváltozott 

munkaképességű személyek foglalkoztatását, ezáltal lehetővé téve ezen emberek 

megélhetését, boldogulását, elismerését az életben. Azonban e kötelezettség nem oldja meg a 

problémákat, hisz a munkáltatók a könnyebb utat, a rehabilitációs hozzájárulás megfizetését 

választják: 

A 2011. évi CXCI. törvény (továbbiakban Mmtv.) 23. § (1) bekezdése alapján a munkaadó a 

megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése 

érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak átlagos 

statisztikai állományi létszáma a 25 főt meghaladja, a foglalkoztatott megváltozott 

munkaképességű személyek átlagos statisztikai állományi létszáma viszont nem éri el a 

létszám 5%-át - kötelező foglalkoztatási szint.  

A rehabilitációs hozzájárulás mértékének alakulása: 

 Régi elvek: a rehabilitációs hozzájárulás összege megegyezik a tárgyévet megelőző 

második év nemzetgazdasági éves bruttó átlagkereset 8 %-ával.  Ennek összege 

2008-ban 164 400 Ft/fő/év volt (Munkaügyi Közlöny, 2007/9), 

2009-ben 177. 600 Ft/fő/év volt (Magyar Közlöny Hivatalos Értesítője, 37. szám). 

2010. január 1.-től 964. 500 Ft/fő/év volt (Beiktatta: 2009.évi LXXVII tv 129.§) 

2011. január elsejét követően 2012-ben és 2013-ban, és 2014-ben, 2015-ben, 2016-ban is az 

éves költségvetési törvény változatlan, 964 500 Ft/fő/év összegben határozza meg 

rehabilitációs hozzájárulás mértékét. 

 Aktuális elvek: 2017-től a rehabilitációs hozzájárulás mértékét mindenkori minimálbér 

(127.500Ft) kilencszerese összegben határozza meg a törvény: 1.147.500Ft/fő/év.  

2018-ban (minimálbér 138.000Ft), így a rehabilitációs hozzájárulás mértéke: 1.242.000Ft/fő/év. 

(Mmtv.23.§ /5/) 

A rehabilitációs hozzájárulás fizetésének kötelezettsége alól kizárólag a fegyveres szervek 

hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó fegyveres 
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szerv, valamint a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter felügyelete alá tartozó, a 

fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet mentesül. 

Több mint 10 éve adott az a lehetőség, hogy megváltozott munkaképességű munkavállalók 

foglalkoztatásával (kvóta teljesítése) ki lehet váltani a rehabilitációs hozzájárulást.   

Felértékelődő megváltozott munkaképességűek: 

A rehabilitációs hozzájárulás összege az 5 %-ból hiányzó megváltozott munkaképességűek 

létszámától függ, rehabilitációs hozzájárulást ennek a számnak és az idei évben a 

1.242.000Ft/fő/év- nek a szorzata. 

A munkaadó foglalkoztatotti létszámának, illetve az általa foglalkoztatott megváltozott 

munkaképességű munkavállalók létszámának a megállapításakor az adókötelezettségek 

teljesítésére kijelölt munkáltatónál foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek 

számának megállapítása során veszi figyelembe. 

Ki minősül megváltozott munkaképességű munkavállalónak? 

Megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni azt a személyt, 

 akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 

százalékos vagy kisebb mértékű, 

 aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló 

szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli 

hatálya alatt, 

 akinek a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű, az 

 erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagy 

 aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül 

 és a munkaszerződése szerinti napi munkaideje a 4 órát eléri 

 

 

A „fogyatékos személyek” az oktatás kontextusában a "speciális szükségletűek" tágan vett 

populációján belül az egyik alcsoportot képviselik. Rajtuk kívül ebbe a tág csoportba tartoznak 

például a viselkedési problémát mutatók (az anorexiásoktól az agorafóbiásokig sok mindenki) 

és a szociokulturális jellemzőikben a domináns társadalomtól eltérő életvitelű és értékrendszerű 

személyek-csoportok is (a romáktól a bevándorlókig sok fajta személy). Az oktatási 

intézmények szintjén vannak átfedések a „klasszikus” fogyatékos és az SNI- BTM kategóriák 

között, ugyanakkor az iskola végeztével ezeket a kategóriákat a munkaerő-piac nem ismeri el, 

hiszen számukra a megváltozott munkaképességi definíció az irányadó. 

Projektünk során egyértelműen kiderült, hogy egyes fogyatékos hallgatók nem minősülnek majd 

a megváltozott munkaképességűeknek (főleg a jobb képességű értelmileg akadályozottak 

illetve tanulásban akadályozottak), valamint az SNI és BTM –es hallgatók legnagyobb része 

nem kapja majd meg a megváltozott munkaképességű minősítési státuszt. Így lehet, hogy a 

speciális szükségletű tanulók nagy része kilépve a felnőttek világába, ugyanolyan feltételeknek 

kell megfelelniük, mint ép társaiknak. 

 

Projektünk rávilágított arra, hogy a fogyatékos személynek nem minősülő (majd 

megváltozott munkaképességű státust sem szerző) SNI és BTM-es tanulók kilátási még 

rosszabbak, ugyanis ők a munka világában nem kapják meg a fogyatékos és 
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megváltozott munkaképességű személyek számára biztosított pozitív diszkriminációs 

előnyöket.  

 

A fogyatékosság, és a kapcsolódó fogalmak (megváltozott munkaképességű, rokkant, 

egészségkárosodott) valamint SNI, BTM, speciális szükségletűek fogalmi jelentéseinek tartalmi 

zűrzavarát csak fokozza, hogy a szakmai terminusok és a jogszabályokban meghatározott 

definíciók többnyire nem esnek egybe, ráadásul ezeket szakmai felkészültség és szituáció 

függvényében használják a hétköznapokban. A fontosabb definíciók és kapcsolódó fogalmak: 

 

 Speciális nevelési igényű tanulók (SNI-s tanulók) 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 25. pontja szerint (értelmező 

rendelkezések): 

sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi 

(látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 

pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzd, 

A sajátos nevelési igény (SNI) hazai kategóriarendszere 

Az új, átfogó, EU-konform népességfogalom, amely nem diagnosztikus, hanem iskoláztatási 

szempontú, Magyarországon 2003-tól hivatalosan használt kategóriarendszer. A magyar 

közoktatási törvényben sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók (SNI) formában jelent meg a 

kifejezés. Sajátos nevelési igényű az a gyermek/tanuló, aki az iskolai követelményeket csak 

oktatási többletszolgáltatás, külön támogatás segítségével tudja teljesíteni (Gordosné, 2004). 

Magyarországon először az 1993.évi Közoktatási Törvény 121. paragrafusa határozta meg a 

sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek fogalmát az alábbiak szerint: 

29. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és 

rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd; 

A 2011. évi CXC. Törvény a Nemzeti Köznevelésről az SNI kategóriákat érintő része 

alábbiak szerint módosult: 

12. § kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

b) a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló, 

23. § sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 
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vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

A sajátos nevelés igényű gyermek esetében a többiekétől eltérő, megemelt szintű megsegítés 

szükséges. Az elnevezés (SNI) két dologra utal: a fogyatékosság hangsúlyozása nélkül a 

genetikai, születési eredetű, vagy betegség, esetleg sérülés következtében kialakult állapotra, 

és a fogyatékos gyermekeket, tanulókat megillető különleges gondozásra, vagy pedagógiai 

többletszolgáltatásokra. 

Az SNI gyermek számára biztosított oktatási jellegű többletszolgáltatás lehet:  

1. személyi (pl. második pedagógus, asszisztens, kisebb csoportlétszám)  

2. dologi (pl. építészeti akadálymentesítés, speciális eszközök)  

3. pénzügyi jellegű. 

Bár az elmúlt öt esztendőben évente legfeljebb 1000 fős növekedést lehetett tapasztalni az SNI 

tanulók számukban, a 2016/2017-os tanévre már több mint 4700 fővel több tanulót soroltak ide. 

Ez azt jelenti, hogy míg 2015-ben hozzávetőlegesen 83 600, az új tanévet már több mint 88 300 

SNI-ként számon tartott gyermek kezdte meg. Ez a szám a 2012-ben indult tanévben még csak 

alig több mint 81 100 volt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarországon a 2016/2017-es tanévben 1 millió 699 ezer gyermek és fiatal – az érintett 3–

22 éves korosztály 85,5%-a – vesz részt a köznevelés és felsőoktatás különböző szintű nappali 

képzéseiben, több mint 28 ezer fővel (1,6%-kal) kevesebben, mint az elmúlt tanévben. A 

sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek aránya az óvodások körében 2,7%, 0,2 

százalékponttal több az előző évinél. Az érintett 8600 gyermek 82%-a integrált nevelésben 

részesül.. Ebben a tanévben ilyen keretek között teljesíti a tankötelezettségét közel 2600 súlyos 

és halmozottan fogyatékos gyermek, ami 3,9%-kal több, mint egy éve. A tanulói létszám 

növekedésével hasonló arányban – 4,3%-kal – nőtt az ebben a formában tanulók fejlesztését 

ellátó pedagógusok létszáma, ami jelenleg 459 fő.  

Az általános iskolába járó sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma az előző tanévhez 

hasonlóan 2,1%-kal (1100 fővel) tovább emelkedett. Ez jelen tanévben összesen 54,7 ezer 

gyermeket jelent. A csökkenő általános iskolai tanulószám mellett arányuk 0,2 százalékponttal, 
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7,4%-ra nőtt. Az SNI-s tanulók aránya továbbra is Dél-Alföldön a legmagasabb (11,6%) és 

Észak- Alföldön a legalacsonyabb (5,3%). Az általános iskolába járó fiúk 9,5, míg a lányok 

5,2%-a sorolható az SNI-kategóriába, tovább nőtt a nemek szerint eddig is tapasztalt 

különbség. Az általános osztályokban integráltan nevelt SNI-tanulók száma 3,7%-kal 

emelkedett, elérve a 38,2 ezer főt, ezzel arányuk az SNI-tanulókon belül 68,8-ről 69,9%-ra nőtt. 

Régiónként továbbra is jelentősek az eltérések: míg Nyugat-Dunántúlon (79,5%) az országos 

átlagot jelentősen meghaladja, addig Közép-Magyarországon ez az arány 59,3% A külön 

osztályban oktatott SNI-tanulók száma – 250 fővel – 16,5 ezerre csökkent. 

A középfokú oktatásban a 2016/2017-es tanévben jelentős átalakulás kezdődött meg. A 

szakképző intézmények neveinek változásán túl részben az ellátott feladatok is módosultak. A 

korábbi speciális szakiskolák neve szakiskolává és készségfejlesztő iskolává módosult, a 

korábbi szakiskolák neve szakközépiskola lett, a régi szakközépiskolák pedig 

szakgimnáziumokká alakultak.  

Az új rendszerben működő szakiskolák a többi tanulóval együtt haladásra képtelen, 

sajátos nevelési igényű tanulókat készítik fel szakmai vizsgára, a készségfejlesztő 

iskolák a középsúlyos SNI-tanulók számára nyújtanak az életkezdéshez, munkába 

álláshoz ismereteket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2016/17-es tanévben a középfokú oktatásban tanuló SNI-tanulók aránya összességében 0,2 

százalékponttal, 5,1%-ra nőtt az előző tanévhez képest. A szakiskolák és készségfejlesztő 

iskolák kivételével – ahol kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket oktatnak – a többi 

iskolatípusban szinte minden SNI-tanuló integrált oktatásban részesül. (Forrás: Statisztikai 

Tükör, KSH, 2017. május 11.; Oktatási adatok 2016/17) 

A 2017/2018-as tanévben Magyarországon 1 millió 685 ezren vesznek részt a köznevelés és a 

felsőoktatás nappali rendszerű képzéseiben. (Forrás: Statisztikai Tükör, KSH, 2017. december 

22.;Oktatási adatok 2017/18, Előzetes adatok) 
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Az előzetes adatok alapján láthatjuk, hogy a szakközépiskolában tanuló diákok 7,36%-a, a 

szakgimnáziumban tanuló diákoknak pedig 2,86%-a sajátos nevelési igényű tanuló. A 

gimnáziumi tanulók esetében ez az arány csak 1,26%. Ha a különböző típusú középfokú 

oktatási intézményekben tanuló SNI-s diákok arányát átlagoljuk, akkor elmondható, hogy a 

diákok 3,82%-a tartozik ebbe a csoportba.  

 

 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTM) a < 2011. évi CXC. törvény a 

nemzeti köznevelésről >  értelmező rendelkezése szerint: 

4§ (3) Beilleszkedési, Tanulási, Magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a 

különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, 

tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, 

továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül 

sajátos nevelési igényűnek 

Jellemzői: 

 kóreredete nehezen tisztázható; 

 a korai fejlődés során nincs feltűnő fejlődési eltérés, vagy súlyos környezeti ártalom; 

 részterületeken iskolai eredménytelenség, enyhe maradványtünetek jellemzik; 

 szociokultúrális környezeti hatásokra vezethető vissza; 

Mire jogosult?  

 rehabilitációs óra/fejlesztő óra, 

 tantárgyi vagy tananyagrész érdemjeggyel való értékelése alóli felmentés 56§ (1)  (pl. 

idegen nyelv, helyesírás, matematika), 

 differenciált követelmények, képességeihez igazodó méltányos értékelés, egyéni 

bánásmód, többletidő, csökkentett mennyiségű feladatadás 
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 eszközhasználat, 

 szövegértés segítése vázlattal, feladatmegértés ellenőrzése, szóbeli számonkérés 

előnybe részesítése; 

Országos szintű statisztikai adatok a 2015/2016-os tanévre vonatkozóan 

Ebben a tanévben az általános iskolai tanulók létszáma 747 616 diák, melyből 63 217 tanuló 

BTM-es (8,45%). A szakiskolai tanulói létszám 90 178 fő, melyből 4 065 fő tartozott a BTM-es 

tanulók közé (4,5%), ugyanez a gimnáziumi tanulóknál 1,73%., 3 696 tanuló.(Forrás: 

KÖZNEVELÉSI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV 2015/2016, Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Köznevelésért Felelős Államtitkársága, ISSN: 1587-5873) 

 

Bár az SNI-s és BTM-es diákokra vonatkozó statisztikai adatok nem egy tanévre 

vonatkoznak, mégis érdemes összevetni az adatokat. Összesen a két csoport a 

középiskolában tanuló diákok 8,7%-át teszik ki.  

Sokuk esetében további szociokulturális hátrányokat is fellehetőek, melyek tovább 

nehezítik munkaerő-piaci esélyeiket. Megyénkben jelentős számban vannak olyan családok, 

ahol már a harmadik generáció nem dolgozik…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fogyatékos személyek: 

A fogyatékossággal élő személy definíciója nem egységes. Esetünkben a releváns, irányadó 

meghatározás: 

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) a fogyatékossággal élő személyt a következőképpen 

definiálja: „az a személy, akinek állásszerzési, állásban maradási és előmeneteli kilátásai 

lényegesen romlottak, testi vagy értelmi képességeinek hivatalosan megállapított megváltozása 

miatt.” Nemzetközi viszonylatban ezt a definíciót tekinthetjük a legáltalánosabban elfogadottnak. 

A 1998. évi XXVI. törvény A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 

4.§ a) pontja szerint: „a fogyatékos személy: az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan 

érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással - illetve ezek 

bármilyen halmozódásával - él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal 

kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja; 
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Az ILO megfogalmazásához Magyarországon legközelebb a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 

2011 évi definíciója áll.  Eszerint: „fogyatékosságnak tekintjük azt a maradandó állapotot vagy 

sajátosságot, amikor a személy a testi, értelmi, érzékszervi, mozgásszervi vagy kommunikációs 

képességét számottevően vagy egyáltalán nem birtokolja, és ez jelentős mértékben gátolja a 

társadalmi életben való részvételben, a megszokott ó, a hagyományosan elvárható életvitel 

gyakorlásában.” 

  

A profitorientált vállalkozások természetesen elsősorban a gazdasági racionalitást veszik 

figyelembe. Ebben a vonatkozásban fontos érv, hogy az említett csoportba tartozó 

munkavállalók foglalkoztatásával a cégek a kapott kedvezmények segítségével csökkenthetik 

kiadásaikat, valamint további támogatásokat vehetnek igénybe, mindezek következtében pedig 

magasabb profitot realizálhatnak. Ide tartozik a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség 

kiváltása, a rehabilitációs kártyával igénybe vehető járulékkedvezmény, valamint a különböző 

bér- és egyéb támogatások, valamint az aktuális pályázati források. A megváltozott 

munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása a vállalat társadalmi felelősségvállalását 

tükrözi (CSR). A cég megítélését pozitívan befolyásolhatja, ha köztudottá válik, hogy az 

esélyegyenlőség elve érvényesül a munkaerő-kiválasztás és a beilleszkedés folyamatában. 

  

A hátrányos helyzetű, sérülékeny célcsoport oktatási intézményből a munka világába való 

átlépésének disszonanciája: 

 

Oktatási intézményben pozitív 

diszkrimináció, kapcsolódó 

támogatások, stb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Átlépés a felnőttkorba: Munka világa 

 

Ez olyan, mintha az iskolából kilépve a hátrányos helyzetű célcsoporti tagok legnagyobb 

részének a speciális szükségletei megszűnnének. Ez lehet egy kiválóan működő oktatási 

rendszer célja, de ennek eléréséhez komplex beavatkozásra lenne szükség.  

SNI

BTM

•Enye fokban

•Közepesen 
súlyos

Fogyatékos

? 
ép munkavállaló 
azonos feltételek 

bárkivel 

megváltozott munka-
képességű személy 
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2.FEJEZET: OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HELYZETE ÉS SZEREPE 

A 2010–2020 közötti időszakra szóló európai fogyatékosságügyi stratégia, melyet az Európai 

Bizottság 2010-ben fogadott el, az említett ENSZ-egyezményen alapszik, és figyelembe veszi a 

2004–2010 közötti fogyatékosságügyi cselekvési terv végrehajtása során szerzett 

tapasztalatokat. 

Céljait tekintve a stratégia nyolc kiemelt intézkedési területet határoz meg. Az ötödik terület 

vonatkozik az oktatásra: 

5. oktatás és képzés – elő kell segíteni a fogyatékos tanulók és hallgatók inkluzív oktatását és 

egész életen át tartó tanulását. A minőségi oktatáshoz és az élethosszig tartó tanuláshoz való 

egyenlő hozzáférés lehetővé teszi a fogyatékos emberek számára, hogy a társadalomban aktív 

szerepet vállalhassanak, és hogy javítsanak életminőségükön. Az Európai Bizottság több 

kezdeményezést is útjára indított a fogyatékosok oktatásának elősegítésére. Ezek között 

említhetjük a sajátos nevelési igényű tanulók inkluzív oktatásának fejlesztését szolgáló európai 

ügynökség létrehozását, valamint a fogyatékosság és az élethosszig tartó tanulás kérdésével 

foglalkozó munkacsoport megalakulását; 

A fogyatékos és hátrányos helyzetű tanulók életpályája szempontjából az okatási 

intézményeknek kulcsszerepe van: mind az esélyegyenlőség, mint a megfelelő színvonalú 

képzés és oktatás megvalósításával.  

Az iskolák és tanulók száma iskolatípusonként a 2015/2016-os tanévben B.-A.-Z. Megyében 

  Iskolák száma Tanulók száma 

  B.-A.-Z. Megye Országos % B.-A.-Z. 

Megye 

Országos % 

Szakiskola 55 598 9,2 8472 90178 9,4 

Speciális 

szakiskola 

8 134 6,0 373 7149 5,2 

Gimnázium 48 860 5,6 12389 213069 5,8 

Szakközépiskola  66 893 7,4 16097 213771 7,5 

(Forrás: Saját szerkesztés a 2015/2016. tanév adatai alapján, KÖZNEVELÉSI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV  
2015/2016) 
 

A főállású pedagógusok száma a megyében a 2015-2016-os tanévben az alábbiak szerint 
alakult: szakiskolában 584, speciális szakiskolában 63, gimnáziumban 1014, 
szakközépiskolában 1396 pedagógus volt főállásban.  
 
 
 
Karrier-M projektünkben 6 oktatási intézménnyel működtünk együtt, melynek alapadatait az 
alábbi táblázat foglalja össze:  
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Oktatási intézmény 
neve 

Fenntartó szerint Típus Székhely 

Miskolci Autista 
Alapítvány Iskolája 
 

Civil (Miskolci 
Autista Alapítvány) 

Speciális 
szakiskola 

Miskolc 

Miskolci Szakképzési 
Centrum-Martin János 
Tagiskola 
 

Állami 
(Nemzetgazdasági 
Minisztérium) 

Speciális 
szakiskola 

Miskolc 

Szerencsi Szakképzési 
Centrum-Brassai Sámuel 
Tagiskola 
 

Állami 
(Nemzetgazdasági 
Minisztérium) 

Szakközépiskola 
(mai besorolása: 
szakgimnázium) 

Tiszaújváros 

Szerencsi Szakképzési 
Centrum-Tokaji 
Kereskedelmi és 
Idegenforgalmi Tagiskola 
 

Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

Szakközépiskola 
(mai besorolása: 
szakgimnázium) 

Tokaj 

Kézfogás Baptista 
Szakiskola 
 

Egyházi 
(Magyarországi 
Baptista Egyház 

Szakiskola Miskolc 

Don Bosco Általános 
Iskola, Szakiskola, 
Középiskola és 
Kollégium 

Egyházi (Szalézi 
Szent Ferenc 
Társasága) 

Szakiskola  Kazincbarcika 

 
Az oktatási intézmények jelentős részével már a pályázati szakaszban felvettük a kapcsolatot, 

de egy részükkel csak a pályázat pozitív elbírálását követően kerültünk kapcsolatba. Az eredeti 

tervek szerint a partnerségbe bevontuk a Miskolci Egyetemet, valamint a Dr. Ámbédkar 

Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Általános Iskolát is, azonban ez utóbbi 

két intézmény különböző okok miatt, de visszavonta részvételi szándékát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projektindító munkamegbeszélés a partneriskolákkal Miskolcon (Fotó: Szimbiózis Alapítvány) 

 

Az oktatási intézményekkel való közös projekt-megvalósítás az alábbi pilléreken állt: 

 

 Együttműködési szerződés a partneriskolákkal, melynek pénzügyi vonatkozása is volt. A 

megbízási díj mértéke függött a program időszakától, és a bevont diákok számától. 
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 Az iskolák kijelöltek mentor-tanárokat, akik ténylegesen a projekten dolgoztak 

 Rendszeres munka-megbeszéléseket tartottunk, egy-két közös alkalmat leszámítva 

csak egy-egy partneriskolával ültünk le, és beszéltük át a projekt ottani haladását, és az 

esetleges teendőket.  

 Az iskolák aktív részesei voltak a program záróeseményének is, egy 

panelbeszélgetésben vettek részt, ahol személyesen is elmondhatták tapasztalataikat. 

 

 

 

Megbeszélés a Szerencsi SZC Brassai Sámuel Tagiskolájában, valamint a Kézfogásban (Fotó: Szimbiózis 
Alapítvány) 

 
 

Fontosabb tapasztalatok 
 A rendszeres személyes találkozók nem nélkülözhetőek az együttműködésben 

 Célszerű minden partnerrel külön-külön is foglalkozni, hiszen más az intézményi 

struktúra, az eljárásrend, és a bevont diákok helyzete is nagyban különbözik a 

speciális szakiskolában és a szakgimnáziumokban 

 Az oktatási intézményeknek az az érdeke, hogy minél tovább tartsa az iskolákban 

a tanulókat, újabb szakmai képzésekbe bevonva őket.  

 Fontos eleme volt a projektnek, hogy a pedagógusok többletmunkájának 

pénzügyi ellentételezését beépítettük a pénzügyi tervbe. 

 

Módszertani ajánlások 
 Az iskolák egyfajta hiánypótló szolgáltatásként tekintettek a programra, annak 

ellenére, hogy ez a pedagógusoknak többletmunkát jelentett  

 A hatékonyságot javítaná a folyamatosság, a pályázati ciklusoktól való 

függetlenedés, vagy többéves időszakra vonatkozó pályázati konstrukció 
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3. FEJEZET: PEDAGÓGUSOK MOTIVÁLÁSA, FELKÉSZÍTÉSE ÉS EZEK TAPASZTALATAI 

A 2016/2017-es tanévben a középfokú oktatásról az alábbi adatok láttak napvilágot: 

Feladatellátási 

helyek típusa 

Gyermekek, tanulók létszáma   

Nappali 

rendszerű 

oktatásban 

Felnőttokta-

tásban 

Sajátos nevelési 

igényű tanuló 

Beilleszkedési 

és tanulási 

zavarral küzdő 

tanulók*  

Pedagógusok 

száma 

Szakközépiskola 78 299 27 511 7199 n.a. 7385 

Szakiskola  5768 1 5769 4065 1251 

Készségfejlesztő 

iskola 

1340 - 1340  332 

Gimnázium  181 794 32 682 2658 3696 18 260 

Szakgimnázium  167 506 37 488 5462 6138** 18 063 

Fejlesztő 

nevelés-oktatás 

2584 - 2584  459 

Összesen  437 291 97 682 25 012  45 750 

*2015/2016-os tanév adatai alapján 
**Szakközépiskola 
(Forrás: Köznevelési statisztikai gyorstájékoztató a 2016/2017 tanév eleji adatgyűjtés előzetes adataiból; Emberi 
Erőforrások Minisztériuma, Köznevelés-igazgatási Főosztály, Pedagógus és Tanulói Ügyek Osztálya) 
 
 

  Iskolák száma Tanulók száma 

  B.-A.-Z. Megye Országos % B.-A.-Z. 

Megye 

Országos % 

Szakiskola 55 598 9,2 8472 90178 9,4 

Speciális 

szakiskola 

8 134 6,0 373 7149 5,2 

Gimnázium 48 860 5,6 12389 213069 5,8 

Szakközépiskola  66 893 7,4 16097 213771 7,5 

(Forrás: Saját szerkesztés a 2015/2016. tanév adatai alapján, KÖZNEVELÉSI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV  
2015/2016) 
 

A projektünket érintő főállású pedagógusok száma a megyében a 2015-2016-os tanévben 
3.057 fő (B-A-Z megyében szakiskolában 584, speciális szakiskolában 63, gimnáziumban 1014, 
szakközépiskolában 1396 pedagógus volt főállásban) 
 
Karrier-M projektünkben 6 oktatási intézménnyel működtünk együtt, összesen 14 pedagógus 
és/vagy intézményvezető vett részt a programunkban. Ez a szám a potenciális pedagógusok 
0,5 %-a, mely szám egy hatékony, komplex megyei átfogó program esetében legalább 20 % 
kellene, hogy legyen (280 fő pedagógus), ami szakiskolánként +gimnáziumonként 1-2 fő 
pedagógus csupán. 
Projektünkben az alábbi megosztásban vettek részt a pedagógusok: 
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Oktatási intézmény 
neve 

Fenntartó 
szerint 

Programban 
résztvevő 
pedagógusok 
száma 

Pedagógusok 
típusa 

Miskolci Autista 
Alapítvány Iskolája 
 

civil 2 gyógypedagógus+ 
intézményvezető 

Miskolci Szakképzési 
Centrum-Martin János 
Tagiskola 
 

Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

3 osztályfőnök 
gyógypedagógus 

Szerencsi Szakképzési 
Centrum-Brassai 
Sámuel Tagiskola 
 

Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

2 osztályfőnök 

Szerencsi Szakképzési 
Centrum-Tokaji 
Kereskedelmi és 
Idegenforgalmi 
Tagiskola 
 

Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

2 osztályfőnök 

Kézfogás Baptista 
Szakiskola 
 

egyházi 3 osztályfőnök 
fejlesztőpedagógus 

Don Bosco Általános 
Iskola, Szakiskola, 
Középiskola és 
Kollégium 

egyházi 2 gyógypedagógus+ 
intézményvezető 

 
 
A Karrier-M programban eredetileg a pályázati szakaszban szakképző iskolákkal és a Miskolci 

Egyetemmel terveztük az együttműködést. Programunk tényleges indulásakor, a pályázat 

pozitív elbírálását követően azonban már az első egyeztetéseknél kiderült, hogy a 

fogyatékosügyi koordinátor adatbázisában végzősként számon tartott fogyatékos hallgatók nem 

teljesítették kreditjeiket, vagy másik szakon-szakirányon folytatták tanulmányaikat, ezért a 

programban nem tudtak részt venni. Mivel 40 diák bevonását vállaltuk, pótolunk kellett a 

hiányzó létszámot, így került be a partneri körbe a Kézfogás Baptista Szakiskola, illetve a 

Szerencsi Szakképzési Centrum, mint partner, aki két tagiskolával is részt tudott venni a 

programban. 

Ezzel a változással egy homogénebb csoport keletkezett, a középiskolai pedagógusok 

csoportja, akik szerepe a programban végig elengedhetetlen volt.  A hat partnerintézmény 

szabad döntési lehetőséget kapott abban a kérdésben, hogy mely pedagógusokat vonja be a 

programba, mik legyenek a kiválasztás szempontjai, egyedül a bevont szakemberek számát 

határoztuk meg két főben az iskolákkal kötött szerződésben. A végeredményt a fenti táblázat 

foglalja össze, melyben jól látható, hogy nem egységes szempont alapján kerültek be a 

pedagógusok a programba. A Szerencsi Szakképzési Centrum mindkét tagiskolájánál a 

bevonandó diákok osztályfőnökét delegálta a programba; a Don Bosco és a Miskolci Autista 

Alapítvány egy „osztályfüggetlen” gyógypedagógusra bízta a program szakmai megvalósítását; 

a Miskolci Szakképzési Centrum és a Kézfogás pedig egy harmadik megoldást választott: két 

szakember helyett hármat vont be, akik egyrészt a végzős diákok osztályfőnökei, másrészt 
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Életképek a mentortanárok 

tréningjéből:  

Szituációs gyakorlat  

Lantegi bemutatása 

 

gyógypedagógus kollégák voltak. A döntést természetesen befolyásolta a diákok létszáma is, 

ez utóbbi két partneriskola adta a bevont diákok többségét.  

 

A pedagógusok bevonásának első lépcsőfoka egy két teljes napból álló intenzív tréning volt, 

melynek céljai: 

 Megismerni egymást (sem mi nem dolgoztunk előtte a pedagógusokkal, és ők sem 

ismerték egymást)  

 Rávilágítani a program lényegére, hosszú távú céljára 

 Konkrét tudást adni a résztvevőknek – munkaerő-piaci ismeretek, terminusok, 

módszerek 

 Kézzel fogható, használható, hazavihető eszközöket adni, melyet a napi munka során is 

tudnak alkalmazni 

 

A tréning résztvevőit kértük, hogy mondják el véleményüket egy elégedettségi kérdőív 

kitöltésével. A kérdőív eredménye, hogy számos területen kaptak új információt, és örömmel 

vennék az ismeretek bővítését. Fontos tanulság volt számunkra, mint munkaerő-piaci 

szolgáltató számára, hogy a pedagógusoknak szinte semmilyen információjuk nincs arról, hogy 

a célcsoportot képező fogyatékos, SNI-s, BTM-es diákok előtt milyen reális jövő áll munkaerő-

piaci szempontból. Szintén itt kell megjegyeznünk, hogy a pedagógusoknak szóló tréningen 

szembesültünk először azzal (és ez végigkísérte az egész programot), hogy az oktatás és a 

munkaerőpiac nyelvezete, fogalomköre 

teljesen más; a munkáltató nem tud mit 

kezdeni az SNI-s kategóriával, ő fogyatékkal 

élő, vagy megváltozott munkaképességű 

kategóriákban gondolkodik.  

 

 

  
 
 
 
 
 

 

A mentortanárok tréningjét követően elkezdődött a közös munka, és a diákoknak szóló 60 órás 

kompetenciafejlesztő tréning szervezése.  
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A pedagógusok, mint kísérők részt vettek a 40 órát felölelő intenzív szakaszban, ahol a diákok 

elsősorban a Jobwords módszeren alapuló, és annak megfelelő szakmai tartalmú tréninget 

kaptak.  

A pedagógusok motivációja és elkötelezettsége változó volt, és elsősorban nem az adott 

személyen, hanem az intézményvezető hozzáállásán, elkötelezettségén volt a hangsúly.  

Az intézményvezető elsősorban anyagi motivációt tudott a programba tenni, mivel a programot 

megvalósító Szimbiózis Alapítvány, és az oktatási intézmények közötti együttműködésnek 

pénzügyi vonatkozása is volt, és az iskolák a bevont diákok létszámának arányában részesültek 

megbízási díjban, az intézmény pedig a saját keretein belül döntötte el, hogy hogyan juttatja el 

az adott pedagógusnak a díjazást.  

 

Fontosabb tapasztalatok 
 Az intézményvezető elkötelezettsége meghatározó az együttműködésben 

 Azok az iskolák tudták leghatékonyabban véghezvinni a programot, ahol 

nemcsak az osztályfőnököt vonták be, hanem egy gyógypedagógust is.  

 A pedagógusok nem rendelkeznek releváns munkaerő-piaci ismeretekkel, és 

jelenleg nem is feladatuk a diákok munkaerő-piaci kilátásainak vizsgálata 

 A pedagógusok napi munkájukkal túlterheltek, legtöbb esetben az anyagi 

motiváció vitte előre őket a feladatok teljesítésében 

 Az egyházi fenntartású iskolákban jellemzően nagyobb a szociális érzékenység 

és az elköteleződés a diákok sorsának javításáért. 

 

Módszertani ajánlások 
 Azokban a középfokú oktatási intézményekben, ahol fogyatékos, SNI-s diákok 

folytatják tanulmányaikat, célszerű az utolsó tanítási évben a munkaerő-piacra 

történő felkészítés 

 A felkészítés (komplex és gyakorlatorientált pályaorientáció) történhet „házon 

belül”, azaz saját munkaerővel, vagy kiszerződött szolgáltató szervezetekkel 

 Az iskolában lehet a munkaerő-piaci felkészítésért felelős az ifjúságvédelmi/ 

szociális ügyeket/ együttnevelést segítő pedagógus, vagy a fejlesztőpedagógus 

is, de mindenképpen szükséges a kinevezett pedagógus továbbképzése. 
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4. FEJEZET: A SZÜLŐK HELYZETE ÉS SZEREPE A PROGRAMBAN 

 

A Szimbiózis Alapítvány tevékenységi köreiben kezdettől fogva megjelennek a szülők. 

Fogyatékkal élő gyermekeket nevelő szülőkkel elsődlegesen Támogató Szolgálatunk, és 

lakhatási szolgáltatásunk révén vagyunk kapcsolatban. Általánosságban elmondható, hogy a 

fogyatékos gyermekeket nevelő családok helyzete nemcsak érzelmileg, de anyagilag is nehéz, 

sokszor az édesanyák egyedül maradnak saját történetükben, feláldozzák párkapcsolatukat, 

karrierjüket, egyéni vágyaikat gyermekük helyzetének oltárán. Számtalanszor kerülünk olyan 

helyzetbe, hogy kétségbeesett szülők keresnek bennünket azzal a problémával, hogy 

gyermekül elvégezte az ilyen-olyan iskolát, szakmát is tanult, de nincs munkája, a családi 

pótlékot már nem kapják, és ő most mit tud tenni a fogyatékos gyermekével?  

Karrier-M projektünknek egyik deklarált célja volt, hogy lehetőleg minél kevesebb szülő 

kerülhessen ilyen helyzetbe: a diákokat készítsük fel a munkaerő-piac kihívásaira, a szülőket 

pedig tájékoztassuk a lehetőségekről és a várható kilátásokról gyermekük jövőjét illetően.  

Hogy ezt a célt elérjük, a szülők számára tájékoztató fórumokat szerveztünk több helyszínen is 

a megyében (összesen 8 fórum) azzal a céllal, hogy legyenek tisztában a gyermekeiket érintő 

lehetőségekkel. Projektünk megvalósítása során azzal szembesültünk, hogy sem a 

pedagógusok, sem a szülőknek nincs kellő mélységű és releváns információja arról, a speciális 

szükségletű diákok hogyan tudják előnyt kovácsolni helyzetükből: hogyan lehetnek vonzóak a 

munkaerő-piacon. A másik tanulság, hogy még ha tudják is, hogy mit hol intézhetnek el, 

nehézkesen és lassan boldogulnak a különböző hivatalok útvesztőiben, ennek kapcsán 

fogalmazódott meg bennünk, hogy összegyűjtjük azokat az információkat, űrlapokat, 

szervezeteket, akik bármiféle támogatást nyújthatnak a fogyatékossággal élő személyek 

számára, így született meg a „Segédlet szociális szakembereknek és pedagógusoknak - 

ellátások és foglalkozatási lehetőségek fogyatékossággal élő, speciális problémákkal küzdő, 

tartósan beteg, vagy megváltozott munkaképességű személyek számára" című kiadványunk. 

http://szimbiozis.net/files/karrier-m/Kiadvany_pdf_egyben.pdf 

 

(Miskolci Szakképzési Centrum Martin János Szakközépiskolája és Szakiskolája, szülői fórum. Fotó: Szimbiózis 

Alapítvány) 
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A szülőket, mint célcsoportot már a pályázatban is nevesítettük, hiszen fontos, hogy képviseljék 

gyermekeik érdekeit. A megvalósítás során ugyanakkor azzal a ténnyel szembesültünk (amit a 

partneriskolák pedagógusai is elővetítettek a megbeszélések során), hogy a diákok egy része 

már felnőtt, önálló, jogképes személy, és ők maguk képviselték magukat a szülőknek szóló 

fórumokon is, a szülők egy csoportja pedig sajnos nagyon csekély érdeklődést mutat gyermeke 

sorsa iránt. Amivel számolnunk kellett, hogy a szóban forgó diákok többsége halmozottan 

hátrányos, egyrészt speciális tanulási igényükből, fogyatékosságukból adódóan, másrészt 

gazdasági és földrajzi értelemben is. Bár a bázisok a megye nagyobb városai (Tiszaújváros, 

Kazincbarcika, Miskolc és Tokaj), a diákok sok esetben aprófalvakban, egyszerű körülmények 

között éltek.  

A szülőklubok tematikája: részletes tájékoztatás a Karrier-M program lényegéről, a program 

elemeiről, a várható eredményekről, a diákok számára elérhető lehetőségekről (tréning, 

munkapróba, elhelyezés). A tájékoztatók alkalmával külön figyelmet fordítottunk arra, hogy a 

szülőknek elmondjuk, milyen előnyökkel jár gyermekük számára az esetleges megváltozott 

munkaképességű státus.  

 

Fontosabb tapasztalatok 
 A szülők voltak talán a legnehezebben mobilizálható célcsoport 

 A legtöbb szülő, akivel kapcsolatba kerültünk, alacsonyan iskolázott – ezt 

figyelembe kellett venni minden fórumon és írásos tájékoztató anyag 

elkészítésénél 

 A bevont diákok és családjuk jellemzően hátrányos helyzetű településeken élnek, 

jövedelmi szintjük alacsony. Több olyan családdal is találkoztunk, ahol senki sem 

dolgozik 

 A bevont diákok jelentős része már felnőtt korú volt, ennek ellenére kevesek 

bizonyultak alkalmasnak az önálló döntések meghozatalára 

 

Módszertani ajánlások 
 A szülők támogatása fontos, ezen belül ki kell emelni az információ fontosságát, 

és elérhetőségét, és mindezt egyszerű, könnyen érthető formában. A szülők 

nagyon sok esetben nem látják, hogy mi következik, amikor gyermekük elhagyja 

az iskola kapuját, és kilép a nagybetűs életbe, nem tudják, mik a lehetőségeik, és 

azokkal hogyan élhetnek. A projekt eredményeként létrejött módszertani 

kiadvány terjedelmét és szerkezetét elsősorban ez a felismerés/igény hívta életre 

(benne eljárásrendek bemutatása folyamatábrákkal, lépésről lépésre). 
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5. FEJEZET: PILLANATFELVÉTEL BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE 

FOGLALKOZTATÁSI HELYZETÉRŐL: 

"Az álláskeresők jellemzői és a foglalkoztatói igények közötti jelentős különbségek képzettség, 

tapasztalat, motiváció és elérhetőség szempontjából" - olvasható a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megye Foglalkoztatási Stratégia SWOT-analízisében.  A gyengeségek között megfogalmazásra 

került, hogy munkaerőre lenne igény, de sokan nem tudnak, vagy nem akarnak dolgozni. 

A megyében jelentős problémát okoz, hogy az álláskeresők több mint negyede egy évnél 

régebb óta nem talál munkahelyet - illetve vannak csoportok, amelyek még sohasem dolgoztak, 

miután lemorzsolódtak a köznevelésből. Sokan képtelenek kitörni ebből a helyzetből, számukra 

egyedüli kiút a közfoglalkoztatás. Bár ilyen szempontból valóban nagy előrelépést jelentett a 

közmunkaprogram, ugyanakkor megélhetést nem nyújt az embereknek és a legtöbben az 

elsődleges munkaerőpiacra sem tudtak továbblépni onnan. A megye 16 járásából 14-ben 1000 

fő felett volt a közfoglalkoztatottak száma, ezek közül is ötben meghaladta a 3000 főt is. Az 

adatokból kiderül, hogy a regisztrált álláskeresők és a közfoglalkoztatásban dolgozók száma 

egyre inkább közelít egymáshoz: az álláskeresők száma csökkent az elmúlt 4 évben, de ezzel 

összhangban a közmunkában dolgozók száma nőtt. Vagyis az álláskeresők jelentős része nem 

az elsődleges munkaerőpiacon talált állást - hanem közmunkát kapott. 

Módszertani ajánlás: a speciális szükségletű iskolákból kikerülő diákok foglalkoztatást elősegítő 

programjaiba be kell vonni a közfoglalkoztatást koordináló megyei szereplőket is, melyhez 

kormányhivatali koordináció és elköteleződés szükséges.  

 

A megye összesen 660 ezer lakosából 2016-ban 154 ezer fő állt alkalmazásban, a 

foglalkoztatottak közt inkább a fizikai munkaerő alkalmazása dominál. Legtöbben a humán-

egészségügyi, szociális ellátásban, a feldolgozóiparban, a közigazgatásban, a kötelező 

társadalombiztosításban, illetve az oktatásban dolgoznak, ami azt is megmutatja, hogy az 

önkormányzatok és az állam jelentős foglalkoztatók: a szellemi foglalkozású alkalmazottak 

körében meghaladja az 50%-ot is az állami foglalkoztatottak aránya. Ugyanakkor projektszintű 

személyes HR interjúk alapján kiderült, hogy a megyében a legnagyobb rehabilitációs 

hozzájárulás befizetői az önkormányzati és állami munkáltatók. 

Módszertani ajánlás: jogszabályban kellene rögzíteni, hogy az önkormányzati ás állami 

munkáltatók, amennyiben van potenciális fogyatékos, megváltozott munkaképességű 

munkavállaló, a kötelező kvóta (5%) erejéig kötelesek munkát biztosítani, melynek fedezetét a 

befizetendő („adó”) rehabilitációs hozzájárulás jelenti. 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2017 júniusában 37.067 álláskereső volt, köztük nagy 

számban voltak jelen az alacsony iskolai végzettségűek, több mint húszezer fő volt legfeljebb 

általános iskolai végzettségű, legtöbben betanított munkát végeztek korábban. 

Az álláskeresők döntő többsége tartósan munkanélküli, nagy részük szakképzetlen vagy még 8 

általános iskolai végzettséggel sem rendelkezik. 

Ezen személyek aránya jóval nagyobb a környezet-egészségügyi szempontból rossz helyzetű 

lakóterületeken, „cigánytelepeken” - olvasható a megyei stratégia elemzési részében. Mivel a 

szegregátumok általában perifériás részeken találhatók, sok esetben problémát jelent az 

esetleges munkahelyekhez történő hozzáférés is. Az itt élők sokszor nincsenek tisztában a 
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munkakereséshez szükséges információkkal és a munkahelyen való foglalkoztatás feltételeivel 

sem. 

Módszertani ajánlás: speciális munkaerő-piaci programot kell indítani a szegregátumban élő 

célcsoporti iskolások számára. 

 

Bár a munkanélküliség sohasem látott mértékig csökkent, még mindig több mint 37 ezer ember 

keres állást a megyében. 

Nyilvántartott álláskeresők száma B.-A.-Z. megyében 

 

(Forrás: nfsz.munka.hu, http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=stat_afsz_nyilvtartasok) 

B.-A.-Z. megye helyzete a munkanélküliség, illetve az aktivitási arányban (2017. I. negyedév) 

Forrás: KSH, 6.2.1. Stadat táblák; 
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Támogatásban részesülő / nem részesülő álláskeresők száma (fő) B.-A.-Z. megyében 

(Forrás: nfsz.munka.hu, http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=stat_afsz_nyilvtartasok) 

 

Az álláskeresőkön belül is ki kell emelnünk a pályakezdőket, akiknek szintén jelentős a száma, 

és akiknek az aránya hullámzó tendenciát mutat. Ezt ugyan sikerült 1 év alatt kb. 15%-kal 

csökkenti, ez a csökkenés azonban nem kiegyensúlyozott, vannak hónapok, amikor 

visszatérően emelkedés figyelhető meg. 

 

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma a megyében (fő) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Forrás: NSZFH, http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=stat_afsz_nyilvtartasok) 

 

Arányukat tekintve a fiatal munkavállalók közötti munkanélküliség még mindig magas – 

kétszerese, háromszorosa a megyei munkanélküliségi rátának. Vagyis egy hátrányos helyzetű 
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célcsoporttal állunk szemben, amelyiknek a munkavállalására kiemelt figyelmet kell fordítani, 

illetve ezek az arányok újfent a kiaknázható munkaerő-tartalékot mutatják. 

Pályakezdők, 25 év alatti munkanélküliek aránya B.-A.-Z. megyében 

(Forrás: nfsz.munka.hu, http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=stat_afsz_nyilvtartasok) 

 

Az inaktívak bevonása kapcsán potenciális munkaerő-piaci tartalékot jelentenek a 

fogyatékkal élők. A 2011. évi népszámlálás alapján a megyében 40.158 fő élt 

fogyatékossággal, akik közül 8.510 fő volt akadályoztatott önellátásban, 18.421 fő a mindennapi 

életben, illetve 8.248 fő tanulásban, munkavállalásban. 2 614 fő volt, akik azt mondták, hogy a 

fogyatékosságuk egyáltalán nem akadályozza őket. 

Módszertani ajánlás: a fogyatékos személyek foglalkoztatási mobilitását sok esetben nehezíti, 

hogy a közfoglalkoztatásban, védett foglalkoztatóknál, vagy pályázati programokhoz kötötten 

vesznek részt. Fel kell számolni a különböző foglalkoztatásban érintett szereplők közötti 

ellenérdekeltségeket, ami jelentősen nehezíti a célcsoport nyílt munkaerő-piaci mobilitását. 

  

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=stat_afsz_nyilvtartasok
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6. FEJEZET: EGYÉB STAKEHOLDEREK 

 

Az előző fejezetekben ismertettük a fogyatékos, SNI-s diákok helyzetét, a pedagógusokkal és 

szülőkkel kapcsolatos tapasztalatainkat, valamint szó esett az oktatási rendszer jelenlegi 

helyzetéről is. Ahhoz, hogy a speciális igényű diákok átmenete az oktatásból a munka világába 

sikeres, és zökkenőmentes legyen, egyéb szereplők hatékony közreműködésére és 

támogatására is szükség van.  

 

A kérdés: kik tehát a diák-szülő-iskola-munkáltató négyes fogatán túl az egyéb stakeholderek?  

 

1. Területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara 

2. Területileg illetékes kormányhivatal 

3. Települési és megyei önkormányzat 

4. Szociális szolgáltatók és ezek szövetségei 

5. Foglalkoztatási támogatást nyújtó szervezetek 

 

1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) 

A kamarák szerepe az oktatási tevékenységen belül is több lábon áll: a kamarához tartozik a 

mesteroktatók képzése, valamint a duális képzésben részt vevő tanulók gyakorlati oktatásának 

felügyelete, a gyakorlati helyek engedélyezése, a tanulószerződések ellenjegyzése. 

Programunkban kizárólag szakmát tanuló diákokkal dolgoztunk, ezért a BOKIK-ot már a 

pályázati szakaszba is bevontuk, és együttműködési megállapodást kötöttünk velük. A kamarán 

belül nincs külön szakember-gárda, vagy eljárásrend a speciális igényű tanulókkal 

kapcsolatban, számukra éppúgy kötelező a szakmai gyakorlat, és ugyanazokkal a feltételekkel, 

mint a „normál” diákok számára. A gyakorlati hely, a szakmai gyakorlat kulcsfontosságú ezeknél 

a tanulóknál, hiszen jellemzően a tanulási problémák és/vagy a fogyatékosság miatt bizonyos 

tantárgyakból mentességet kapnak az osztályozás alól, vagy ha nem ez a helyzet, akkor 

nehezen teljesítenek. Esélyük tehát úgy lehet a munkaerő-piacon, ha a szakmai gyakorlatot 

olyan helyen töltik, ahol ténylegesen elsajátítják az adott szakma fortélyait. Ehhez azonban az 

szükséges, hogy legyen külső gyakorlati helyek részéről fogadó-készség, máskülönben az 

iskolai tanműhely mesterséges keretei között töltik el a gyakorlati órákat a diákok.  

 

Fontosabb tapasztalatok 
 A kamara nyitott a fogyatékos diákok számára duális képzések indítására. 

 A foglalkoztatók irányából állandó az igény a megváltozott munkaképességű 

személyekre 

 Nincs külön szaktudás a speciális és fogyatékos tanulók gyakorlati helyeinek 

biztosítására 

 A mesterképzésben nem jelenik meg kellő hangsúllyal, hogy mi a helyzet, amikor 

egy speciális igényű tanulóval kerülnek kapcsolatba az oktatók 

Módszertani ajánlások 
 Célszerű lenne már a szakmai mesterképzésekben is megjeleníteni a 

fogyatékossággal kapcsolatos ismereteket 

 A kamara mérje fel, hogy mely gyakorlati helyek fogadnák szívesen a speciális 

igényű diákokat, és rendszeresítsen erre egy adatbázist, mely hozzáférhető az 

oktatási intézmények és a szülők számára is 
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2. Területileg illetékes kormányhivatal 

A kormányhivatalok számos feladatot látnak el, esetünkben a járási hivatalok és a 

foglalkoztatási főosztály azok az érintett szervezeti egységek, akiknek szerepük lehet a 

tranzitálás folyamatában. A kormányhivatal a folyamatba azon a ponton tud belépni, amikor a 

diákok végeznek tanulmányaikkal, de nem tudnak azonnal elhelyezkedni a munkaerő-piacon. A 

kormányhivatalok rögzítik a munkáltatók munkaerő-igényét, mely adatbázisban a 

munkakeresők szabadon böngészhetnek.(http://vmp.munka.hu/). A Virtuális Munkaerőpiac 

Portálra történő munkaerő-igény 

bejelentésekor nincs olyan kitöltendő mező, 

melyben fel lehetne tüntetni, hogy az adott 

pozíció betölthető-e fogyatékos személyek 

által is. A személyes ügyfélszolgálat a járási 

hivatalokban akadálymentes, ez azonban a 

legtöbb esetben csak a fizikai és érzékszervi 

akadálymentesítést takar, az értelmileg és 

tanulásban akadályozott ügyfelek számára 

nincs elegendő könnyen érthető leírás, űrlap.  

 

Fontosabb tapasztalatok, ajánlások 
 A projekt célcsoportját elsősorban a fogyatékos és SNI-s diákok képezték, akik 

ha nem találnak munkát, munkanélküliként regisztrálnak az illetékes 

kormányhivatalban. A hatósági ügyintézésben és az ügyfelekkel való közvetlen 

kapcsolatban dolgozó szakembereknek hasznos lenne érzékenyítő tréning, illetve 

minimális szintű ismeretek a fogyatékossággal élő ügyfelek ellátásához.  

 Az ügyintézést és elhelyezkedést is könnyebbé tennék a könnyen érthető 

változatban is rendelkezésre álló űrlapok, internetes felületek. 

 

 

3. Települési és megyei önkormányzat 

 

A települési és megyei önkormányzatok saját tulajdonban lévő 

vállalataik révén munkáltatók, mely sok esetben, elsősorban a kisebb 

településeken közmunka programként realizálódik. A Szimbiózis 

Alapítvány 2016-ban adta ki Rehabilitációs Foglalkoztatási Tanács című 

tanulmányát, melynek egyik meglepő következtetése az volt, hogy a 

megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő munkavállalók 

egy jelentős hányada a közmunka programban található: 

https://szimbiozis.net/files/RFT-

Rehabilitacios%20Foglalkoztatasi%20Tanacs_teljes%20valtozat.pdf 

Karrier-M programunk megyei hatókörrel valósította meg 

tevékenységeit, ahol a vidéki városok sok esetben a környékbeli 

hátrányos falvakból szívják fel a nehéz sorsú diákokat. Az iskola „védő” kötelékéből kikerülve a 

speciális igényű diákok is jobb lehetőség hiányában a közmunka programba kerülnek, majd ha 

már ezt a lehetőséget is kimerítették, önkormányzati segélyeken tengődnek (sokszor sajnos 

maguk a szülők is ezt az utat járják be).  

http://vmp.munka.hu/
https://szimbiozis.net/files/RFT-Rehabilitacios%20Foglalkoztatasi%20Tanacs_teljes%20valtozat.pdf
https://szimbiozis.net/files/RFT-Rehabilitacios%20Foglalkoztatasi%20Tanacs_teljes%20valtozat.pdf
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Miskolcon jó példa a 2015-ben megalakult Rehabilitációs Foglalkoztatási Tanács, mely Miskolc 

MJV Önkormányzatának szerves részét képezi és évente két alkalommal ülésezik. Az RFT-ben 

ott vannak mindazon helyi szervezetek, akik érintettek a célcsoport foglalkoztatásában.   

 

Fontosabb tapasztalatok, ajánlások 
 Sok esetben az iskolából kikerülő diákok nem találnak munkát az elsődleges 

munkaerő-piacon, ezért a közmunka-program foglalkoztatja őket. 

 A települési önkormányzatok és a megyei önkormányzatok számára modell lehet 

a Miskolci Rehabilitációs Foglalkoztatási Tanács 

 

4. Szociális szolgáltatók és ezek szövetségei 

 

A fogyatékosságügy területén érintett szolgáltatók egy jelentős része foglalkozási rehabilitáció 

területén is aktív, vagy saját maga is akkreditált szolgáltató, vagy szolgáltatási akkreditációs 

tanúsítvánnyal is rendelkezik. Jellemzően a szervezetek egy-egy fogyatékossági típusra 

specializálódtak, de sokszor előfordul, hogy például egy látássérült személyt egy értelmileg 

akadályozottak számára létrejött szervezet foglalkoztat, mint akkreditált munkavállaló. A 

kooperáció a szolgáltatók és az ügyfelek érdekét is szolgálja, többek között ezért is működik jól 

helyi szinten a Miskolci Fogyatékosságügyi Szakmai Műhely, mely egy laza szakmai szövetség, 

ahol havonta egy alkalommal tartanak munkamegbeszélést, de a napi munkában a 

műhelytagok támogatják egymást.  

A Karrier-M program egyik tapasztalata, hogy a pályázat megvalósítója, mint szociális 

szolgáltatás és foglalkozási rehabilitáció terén aktív szereplő, azzal szembesült, hogy a diákok 

és szüleik nem ismerik ezeket a szolgáltatókat, nem tudják, hogy számos esetben 

fordulhatnának hozzájuk segítségért, hiszen ezen társadalmi szervezetek szolgáltatásai 

ingyenesek. Ezek a szervezetek tudnak helyben munkaerő-piaci ismereteket adni, fel tudják 

készíteni a diákokat az esetleges nehézségekre, úgy, ahogyan mi is tettük ezt a Karrier-M 

programban.  

 

Fontosabb tapasztalatok, ajánlások 
 Sem a szülők, sem a pedagógusok nem tudják, hogy segítségért, tanácsadásért 

fordulhatnak számos civil szolgáltatóhoz, amennyiben fogyatékos, vagy 

tanulásban akadályozott diákokról beszélünk. Karrier-M programunk egyfajta 

felismerése volt ennek a helyzetnek, de folyamatosságot és rendszert csak 

anyagi források bevonásával tartották elképzelhetőnek az iskolák.  

 Az iskoláknak legyen módjuk, hogy valamilyen iskolai programba beillesztve 

(tanórán, vagy akár tanórán kívül) már a speciális szükségletű diákok támogatása 

érdekében az utolsó tanítási évben munkaerő-piaci felkészítést tartsanak a 

helyben aktív szervezetek.  

 A civil szolgáltatók számára szükséges a FOGLALKOZTATÁS2016 típusú, vagy 

annak céljaival egyező tartalmú pályázati kiírások megléte, hiszen az iskolák, mint 

központi költségvetési szervek nem tudnak ehhez a tevékenységhez forrást 

rendelni.  
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5. Foglalkoztatási támogatást nyújtó szervezetek 

Karrier-M programunk szakmai segítségnyújtást és felkészítést tudott biztosítani a speciális 

szükségletű diákoknak, de számos olyan program fut országszerte, mely foglalkoztatási 

támogatást ad a munkáltatóknak. A foglalkoztatási programok jelenleg három fő pilléren 

nyugszanak: 

 Foglalkoztatási paktumok rendszere (kötelező partner a kormányhivatal) 

 Kormányhivatalok által közvetlenül kezelt programok 

 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság EFOP-1.1.1-15 kiemelt projektje 

 

A foglalkoztatási támogatások rendszere (mely nemcsak bértámogatást, hanem utazási és 

egyéb támogatásokat is magában foglalhat) elsősorban a munkáltatók számára releváns, 

azonban nem árt, ha maga a munkakereső ex-diák is tisztában van azzal, hogy a jövőbeli 

potenciális munkáltatója különféle támogatásokat vehet igénybe, amennyiben kiválasztásra 

kerül. Karrier-M programunkban szervezett HR klubokon – az aktuális kérdéseken túl – a 

foglalkoztatási támogatások rendszere keltette fel leginkább a munkáltatók érdeklődését. 

Szolgáltatóként azt érezzük, hogy egy időben sok párhuzamos program fut, melynek 

célcsoportja több tekintetben is lehetnek a Karrier-M program során bevonásra került diákok, 

ugyanakkor többször is tapasztaltuk a munkáltatók irányából, hogy szinte semmilyen formában 

nem jut el hozzájuk a támogatásokkal kapcsolatos információ (még nagy foglalkoztató cég 

esetében is volt erre példa).  

 

 

Fontosabb tapasztalatok, ajánlások 
 Fontos lenne a különböző munkaerő-piaci programok közötti koordináció, 

különös tekintettel a párhuzamosságok megszűntetése és a hatékonyság 

növelése érdekében. 

 Egy-egy jól működő program legnagyobb veszélye a projekt jellege, ami nem 

segíti elő a szakmai tervezhetőséget és a szakemberek megtartását. 
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7. FEJEZET: DIÁKOK FELKÉSZÍTÉSE 

 

A Karrier-M projektben 6 oktatási intézménnyel dolgoztunk együtt a megyében az alábbi 

településeken: Miskolc, Tiszaújváros, Tokaj, Kazincbarcika. A projekttel egy hosszú távú 

szakmai stratégiát kívántunk megvalósítani, már a pályázat megírásakor célul tűztük ki, hogy a 

projekt ne csak a megvalósítási időszakra terjedjen ki, hanem a kialakításra kerülő szakmai 

tevékenység épüljön be a megyei oktatási intézmények és szakpolitikai intézményrendszerek 

működésébe.  

A diákok felkészítése a munkavállalói profilelemezésektől kezdve, munkakompetencia fejlesztő 

tréningeken át, a munkapróbás helyek kipróbálásán keresztül a konkrét munkába állás 

folyamatáig terjedt. A diákok felkészítésének két fő pillére egy 60 órás kompetenciafejlesztő 

tréning, és a munkapróbák volt.  

A diákok bevonása a partneriskolákon keresztül történt, a programban 40 diák vett részt. Az 

oktatási intézmények vezetői a projekt megvalósítását segítő mentorokat jelöltek ki, akik jól 

ismerik a bevont tanulókat, számunkra mentor-tanári tréninget szerveztünk (ld. bővebben a 3. 

Fejezetben).  

Partnereink szerződés szerint: 

 Oktatási intézmény neve Székhelye Bevont diákok 

létszáma 

1 Miskolci Autista Alapítvány Iskolája Miskolc 3 

2 Miskolci Szakképzési Centrum-Martin 

János Tagiskola 

Miskolc 12 

3 Szerencsi Szakképzési Centrum-

Brassai Sámuel Tagiskola 

Tiszaújváros 3 

4 Szerencsi Szakképzési Centrum-

Tokaji Kereskedelmi és 

Idegenforgalmi Tagiskola 

Tokaj 6 

5 Kézfogás Baptista Szakiskola Miskolc 8 

6 Don Bosco Általános Iskola, 

Szakiskola, Középiskola és Kollégium 

Kazincbarcika 8 

 

A diákokkal történő munka és felkészítés alapját két, általunk régóta sikerrel használt 

módszerre alapoztuk: a munkaképesség felméréshez és állásfeltáráshoz a Lantegi módszert, a 

kompetenciafejlesztő tréning alapját pedig a Jobwords képezte.  

A Lantegi Batuak módszer Spanyolországból származik. A Lantegi módszer előnye, hogy 

könnyen alkalmazható, túlnyomórészt azonos szempontrendszer szerint méri fel a munkavállaló 

képességeit, és a betölteni kívánt munkakör elvárásait. A felmérések egy része objektív 

eszközökkel végezhető el. A kapott eredmények grafikusan ábrázolhatók, ezáltal könnyen 

összehasonlíthatóak lesznek, és a további lépéseket rövid időn belül meghatározhatjuk. A 

módszer kétféle profilt tartalmaz; egyrészt a személy, másrészről pedig a munkakör profilját. 



Szimbiózis Alapítvány   Karrier-M Projekt 

 
 

 
30 

Ezek a profilok egyenként értékelik a személy képességeit és a munkakövetelményeket. A 

módszer egyéb eljárásokat is tartalmaz, mint a kapott eredmények analízisének módját a 

munkakör kockázati tényezőinek felmérését, a munkavállaló különböző kategóriák szerinti 

besorolását. A két profil grafikájának egymásra illesztésével láthatóvá válik, mely pontokban 

van eltérés. Ha a személyi pontszám számos területen, vagy nagymértékben eltér a munkakör 

adott pontszámától, a munkavállaló nem töltheti be a munkakört. Amennyiben az eltérés kevés 

területet érint, vagy az eltérés mértéke nem nagy, a következő lehetőségek adottak: a munkára 

jelentkező specifikus, az eltérést mutató területekre irányuló fejlesztése a munkakörnek a 

munkavállaló képességeihez történő igazítása. 

Kompetenciafejlesztő tréning 
A Lantegi felmérést minden diáknál elvégeztük, ezt követte a diákok tényleges felkészítésének 

első állomása, a 60 órás kompetenciafejlesztő tréning. 

Az első negyven órát intenzív formában, két turnusban 20-20 diák részvételével valósítottuk 
meg Miskolcon, alapítványunk legnagyobb telephelyén, a Baráthegyi Majorságban. 

A 20 diákot is 5 csoportra osztottuk (4-5 fő/csoport), és forgó-rendszerben, kiscsoportos 

foglalkozás keretében történtek a tréning-elemek. Minden iskola részéről a mentortanárok is 

képviselték magukat, és a gyakorlatban láthatták megvalósulni azokat a feladatokat, melyekről 

a tanároknak szóló 20 órás tréning 

szólt. A fennmaradó 20 órát már a 

mentor-tanárok aktívabb 

részvételével valósítottuk meg, más 

csoport-osztásban, hiszen a Karrier-

M projekt egyik fontos koncepciója a 

pedagógusok tudásának bővítése, 

kompetenciáik fejlesztése. A bevont 

diákok felkészültek a munkapróbára 

is, a „vizsga” egy állásinterjú 

szituációs játék volt.  

 

 

A tréning az alább modulokból és módszerekből épült fel: 

1. 1. Munka előnyei és hátrányai, mi motivál engem? 

Célja:   A résztvevők szembesüljenek a munkavégzés előnyeivel és bizonyos nehézségeivel. 

  A résztvevők meg tudják nevezni a munkavégzés előnyeit és hátrányait.  

  Tudják, miért fontos számukra a munkavégzés. 

  Legyenek képesek megfogalmazni saját szerepüket, felelősségüket a sikeres, örömteli 

munkavégzésben. 

  Tudják, milyen életminőségbeli változásokat, örömet eredményezhet a jól végzett munka. 

Módszer: Beszélgetés, témakörhöz kapcsolódó kiscsoportos feladatok. 

 

2. 2. Munkakeresés 

Célja:   Megismerjék a résztvevők, hogy hol kereshetnek maguknak munkahelyet. 

  Segítséget nyújtson az állásajánlatok megértésében. 
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  A résztvevők gyakorolják az álláshirdetések átvizsgálását és annak eldöntését, hogy azok 

megfelelőek-e számukra. 

Módszer: Beszélgetés, tesztlap kitöltése, csoportos feladat megbeszélés 

 

3. 3. Önismeret 

Cél:   A résztvevők megismerjék milyen készségekkel, képességekkel rendelkeznek, melyek a 

fejlesztendő területek. 

Módszer: beszélgetés, csoportos feladatok, videóanyag vetítése 

 

4. 4. Önéletrajz, motívációs levél 

Cél:   A résztvevők megismerjék, és megértsék, mit tartalmaz egy önéletrajz és, hogy mikor van rá 

szükség. 

  A gyakorlati feladatok során megtanulják, hogyan szerezhetnek információkat saját önéletrajzuk 

elkészítéséhez. 

  Minden résztvevő számára egyéni önéletrajz és motivációs levél elkészítése. 

Módszer: Információnyújtás, beszélgetés, egyéni és csoportos tanácsadás 

 

5. 5. Külső megjelenés 

Cél:   A résztvevők feltárják a munkahelyi és a szabadidős elfoglaltságok közötti különbségeket a külső 

megjelenéssel szemben támasztott követelmények, és a mindenkor érvényes megfelelő 

"játékszabályok" szempontjából. 

  A résztvevők szembesüljenek a külső megjelenés és a munkahelyi beilleszkedés összefüggéseivel. 

  A résztvevők meghatározzák azokat a kritériumokat, melyek alapján felismerhető, ha valaki már nem 

felel meg a munkahelyi környezetben megkívánt külső megjelenés követelményeinek (pl. ruházat, 

testi higiénia). 

  A résztvevők ötleteket gyűjtsenek a felismert hiányosságok kiigazításához. 

Módszer: moderált beszélgetés, szituációs játék, képek vetítése 

 

6. 6. Felnőttként a munka világában 

Cél:   A résztvevők ismerjék meg a munkavégzés fontosságát a társadalom és az egyén szempontjából. 

  Érezzék saját önállóságukat, ismerjék képességeiket, értékeiket, és határaikat a munka világában. 

  Tudatosuljon bennük, hogy életminőségük kialakításához maguk is hozzájárulnak. 

  Tanulják meg, hogy a személyes aktivitás fontos feltétele a munka világában való sikerességnek, és 

az   örömteli munkavégzésnek. 

Módszer: Képesség-keresztmetszet, pályaelképzelések, kívánságok, plakátkészítés, csoportmunka 

 

7. 7. Felvételi beszélgetés 

Cél:   A résztvevők megismerkednek az állásra történő személyes jelentkezés és meghallgatás 

szituációjával. 

  Fontos, hogy megismerjék a nyílt és pozitív testbeszéd, valamint a beszéd megfelelő hangerejének 

hatását, és hogy képesek legyenek tudatosan alakítani saját kisugárzásukat. 

Módszer: szituációs játék, beszélgetés, egyéni, csoportos  feladatmegoldás 

 

8. 8. Munkahelyi viselkedés, munkahelyi humor 

Cél:   A résztvevők megismerjék a munkahelyi szituációkat, munkatársakkal, felettesekkel történő 

viselkedést, kommunikációt. 
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  Fontos, hogy megtanuljanak különbséget tenni a különböző viselkedésmódok között. 

  Elsajátítsák, hogy milyen a megfelelő munkahelyi viselkedés, olyan stratégiákkal ismerkedjenek 

meg, amelyekkel munkahelyi problémáikat meg tudják oldani. 

Módszer: beszélgetés, szituációs játék, egyéni és csoportos feladatok, teszt 

 

9. 9. Munkahelyi kommunikáció 

Cél:   A modul célja, hogy legyenek tisztában azzal a résztvevők, hogy a munkahelyen miről illik, miről 

kell, és miről lehet beszélni. 

  A dolgozó mindenkor az életkorának megfelelő kommunikációt alkalmazzon. 

Mószer: csoportbeszélgetés, teszt, szituációs játék 

 

10. 10. Betanítás, próbaidő 

Cél:   A résztvevők megértsék, hogy betanítóik a vállalati normák és elvárások közvetítői. 

  Felmérjék saját betanítási szükségleteiket, valamint megértsék a munka begyakorlásának 

jelentőségét és szükségességét. 

  Ötleteket gyűjtsenek a betanítási helyzetek konstruktív kezeléséhez.  

  Tudják, milyen célt szolgál a próbaidő, és mitől függ a véglegesítés. 

  Tisztában legyenek azzal, hogy milyen jogok illetik meg a próbaidő alatt. 

Módszer: teszt, csoportos feladat, beszélgetés 

 

11. 11. Munkavállalói jogok, és kötelességek 

Cél:  Ismerjék meg a jogok és kötelességek fogalmát, szerepét a társadalom és az egyén életében. 

 Tudják, milyen következményeket vonhat maga után a kötelességszegés. 

 Legyenek tisztában azzal, hogy munkavállalóként milyen jogok illetik meg őket. 

 Tudják, hogy ha dolgozóként sérelem éri őket, milyen fórumhoz fordulhatnak jogorvoslásért. 

Módszer: plakát készítés, csoportos beszélgetés, információnyújtás, vetítés 

 

12. 12. Konfliktuskezelés, konfliktus okai 

Cél:  A résztvevők elismerjék, hogy a konfliktusokkal szembe kell nézni, és meg kell nevezni őket. 

 A trénerekkel együttműködve konfliktuskezelési stratégiákat dolgozzanak ki. 

 Szembesüljenek a munkahelyi és magánéleti konfliktusok különbözőségével. 

 A résztvevők felismerjék, hogy mi a konfliktus, és hogyan alakulhatnak ki konfliktushelyzetek. 

 Példákkal bemutatják, mi utal a konfliktusok kialakulására és ki részes azokban. 

Módszer: szerepjáték, beszélgetés csoportfeladatok, tesztek 

 

13. 13. Egyéni és csapatmunka, támogatás kérés 

Cél:   a résztvevők megismerjék azokat a legfontosabb jellemzőket, melyek a csapatot csapattá teszik. 

  megismerjék azokat a legfontosabb tényezőket, melyek szükségesek egy közösség megfelelő 

működéséhez. 

  megismerkedjenek a munkahelyi hétköznapokból vett konkrét példákkal, melyek kapcsán ki tudják 

dolgozni a működőképes csapatmunka szempontjait. 

  Fontos, hogy átgondolják, milyen helyzetekben lehet szükség arra, hogy támogatást, segítséget 

kérjenek maguknak. 

  ötleteket gyűjtsenek, hogy hogyan szervezhetnék meg a szükséges segítséget a munkahelyi 

környezetben, és hogy ennek során mire kell tekintettel lenni. 

  felmérjék a munkahelyi folyamatokat, és az azokból eredő, munkakörükre nézve meghatározó 
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jelentőségű elvárásokat és szükségszerűségeket (amennyiben konkrét munkahelyük van). 

 

Módszer: probléma elemzés,játékhelyzet, beszélgetés, egyéni és csoportos feladat 

 

14. 14. Kommunikáció, figyelmeztetés, segédanyagok, folyamatábrák 

Cél:   A modul célja, hogy megtanítsa a résztvevőket a biztonsági figyelmeztetések felismerésére. 

  A résztvevők megtanulhatják megkülönböztetni a veszélyre vonatkozó figyelemfelkeltést, az 

információt közlőtől. 

  Fontos, hogy a résztvevők megismerjék a segédanyagok, folyamatábrák, segédeszközök 

használatát. 

Módszer: beszélgetés, plakátkészítés, képek vetítése, szituációs játék 

 

15. 15. Férfiak és nők a munka világában 

Cél:   A résztvevő értelmi fogyatékos fiatalok képesek legyenek elhelyezni önmagukat az őket körülvevő 

világban, szűkebb környezetükben, helyes önképük kialakuljon, beleértve nemi hovatartozásukat, 

szerepüket és a szerep betöltésével járó lelki, érzelmi, alkati tulajdonságokat.  

  Kapjanak segítséget emberi kapcsolataik helyes alakításához, a nemiséggel kapcsolatos 

társadalmilag elfogadott kommunikáció elsajátításához, és az abúzusok felismeréséhez. 

Módszer: csoportmegbeszélés, szituációs játékok 

 

Az intenzív tréning módszer alkalmazását egyrészt a 

pályázati program időbeli rövidsége indokolta, 

másrészt a bevont diákok térbeli szétszórtsága. A 

programhoz azonban nem volt elegendő a 

szakemberek és a helyszín biztosítása, a vidéki diákok 

esetében már a Miskolcra jutás is problémát okozott. 

Hogy áthidaljuk ezt a problémát, a vidéki iskolákból mi 

magunk oldottuk meg a diákok utaztatását, vagy 

térítettük a diákok bérletét. Szomorú tapasztalat, hogy 

a szülőknek tartott tájékoztatókon a szülők nem 

minden esetben a lehetőséget látták a programban, 

hanem elsődlegesen a problémát érzékelték „ha nem 

fizetjük a bérletet, a gyerek nem megy sehova” típusú 

megjegyzések is elhangzottak.  

 

A fennmaradó 20 órát iskolánként teljesítették a 

diákok, melynek része volt a tanultak begyakorlása, 

helyzetgyakorlatokon keresztül felkészülés a munkavállalói státusra.   

Az állásfeltárás alapja a diákok választott szakmája, valamint a potenciálisan szóba kerülő 

munkakörök voltak. (a munkáltatók javaslata alapján, vagy a munkapróbák alapján). Az 

állásfeltárás eszköze a munkakörök Lantegi profiljának elkészítése volt.  
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Munkapróba 
A Lantegi felméréseket nemcsak a diákoknál végeztük el, hanem az állásfeltárások egyik fontos 

eszköze volt a munkakörök felmérése, melyet a diákok választott szakmája, valamint a 

potenciálisan szóba kerülő munkakörök alapján végeztünk el. (a munkáltatók javaslata alapján, 

vagy a munkapróbák alapján). Az állásfeltárás eszköze a munkakörök Lantegi profiljának 

elkészítése volt. A programban 20 munkakör felmérése történt meg.  

A munkapróba a programba bevont diákok felkészítésének eleme, mely felkészítés végső célja 

a nyílt munkaerő-piaci munkavállalás. A munkapróbát, mint eszközt esetünkben a 

munkatapasztalat hiánya miatt láttuk indokoltnak. A munkapróba végső célja, hogy 

optimalizáljuk a későbbiekben a munkakeresést, és orientáljuk a diákokat 

szakmák/munkahelyek felé.  

 

A munkapróbás helyszínek meghatározása 

A munkapróbás helyszínek meghatározásánál az alábbi szempontokat vettük figyelembe: 

• A diákok szakképesítése, már meglévő szakmái 

• A diákok munkaképesség-felméréséből adódó következtetések 

• Lehetséges preferenciák 

• A diákok lakóhelye 

• A már meglévő céges kapcsolatrendszer 

• A pályázati programban belépő új munkáltatók, és az általuk kínált munkakörök 

 

A munkapróba során többek között az alábbi munkakörök szerepeltek:takarító, 

forgácsoló,összeszerelő, betanított munkás,felszolgáló, pék, fazekas, könyvkötő, eladó-

pénztáros, kőműves, fodrász, konyhai kisegítő, kertész. 
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A kiválasztás menete: az adott diák-3 munkakör kiválasztásában a programba bevont 

mentortanároknak jutott kardinális szerep, ugyanis ők ismerték jobban a diákok képességeit, 

valamint az iskolai tanműhelyekben nyújtott teljesítményüket. Több esetben a döntéshez a 

tanárok kikérték a szülők véleményét is. A cégek által felajánlott munkakörök véglegesítése 

alapítványunk munkatársainak kapcsolati hálója, valamint az iskolai tanárok ajánlása alapján 

történt. Fontos megjegyezni, hogy a cégek a munkapróbára úgy tekintettek, mint az utánpótlás 

egyik lehetséges forrására.   

A munkapróba szervezése során 4-5 diákból álló kisebb csoportokat formáltunk, majd a 

projektben dolgozó szakemberek és az iskolák által delegált mentortanárok és a diákok 

részvételével történt a munkapróba megszervezése.  

A munkáltatók részéről minden esetben a kijelölt kapcsolattartóval egyeztetve szerveztük a 

munkapróbát, a munkáltató által megadott idősávban. A munkapróba előtt a diákok baleset- és 

munkavédelmi oktatásban részesültek.  
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A munkapróba tapasztalatai: 

A legtöbb esetben elmondhatjuk, hogy a munkapróba egy olyan eleme volt a programnak, ahol 

már majdnem éles körülmények között tették próbára magukat a diákok. A diákok 

nagytöbbsége semmilyen munkatapasztalattal nem rendelkezett ezt megelőzően, leszámítva 

egy-két résztvevőt, akik diákmunkában vettek részt már korábban. Igyekeztünk olyan 

munkahelyeket-munkaköröket szervezni a munkapróbás időszakba, mely illeszkedik a diákok 

képességeihez és igényeihez. A 40 bevont diák 20%-a sikeresen munkát talált a projekt 

időszaka alatt, melyhez nagyban hozzájárult a munkapróba, mint eszköz is.   

A munkapróbák kiértékelése a programban részt vett alapítványi szakemberek, az iskolai 

mentortanárok, és egyes esetekben az iskolai vezetés bevonásával történt. Ennek egyik 

tapasztalata, hogy az iskolák felismerték azt, hogy milyen fontos jövőbeli lehetőség a duális 

szakképzés bevezetése az SNI-s tanulók vonatkozásában. 

 

 

Fontosabb tapasztalatok 
 Mind a diákok, mind a pedagógusok hasznosnak és hatékonynak érezték a 

tréninget, ez egyfajta hiánypótló szolgáltatás 

 A szülők motivációja meglehetősen alacsony volt a tréninggel kapcsolatban 

 A speciális szükségletű diákoknak sokszor nincs reális énképük, nem tudják, 

mire képesek, és mi az, amiben fejlődniük kell 

 Önéletrajzot a legtöbb diák itt írt először 

 Az „élesben történő” állásinterjú, mint vizsgaszituáció, minden érintett fél 

számára sok tapasztalatot és további ösztönzést adott. 

 

Módszertani ajánlások 
 A felkészítésnek, tréningnek nemcsak a szakmai, hanem a logisztikai-szervezési 

részére is nagy hangsúlyt kell fektetni 

 Amennyiben megoldható, jó, ha a diákokat oktató pedagógus megfigyelőként 

részt tud venni a tréningek és a felkészítés egyes részeiben 

 Lényeges szempont, hogy térítés nélkül tudták igénybe venni a szolgáltatásokat a 

diákok 
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8. FEJEZET: MUNKÁLTATÓKNAK NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS – HR KLUB ÉS 

ÁLLÁSBÖRZE 

 

A munkáltatókkal történő kapcsolat kialakítása és fenntartása a sikeres és hosszú távú 

elhelyezés záloga. A nagyobb vállalatoknál többszintű HR működik, sok esetben a HR vezető 

Budapesten található, helyi szinten pedig munkatársak viszik a napi feladatokat. Cégeken belül 

is eltérő struktúrával találkoztunk, ami a döntéshozatal szempontjából lényeges. A fogyatékos 

és megváltozott munkaképességűek alkalmazása hiába jelenik meg felső vezetői szinten, és a 

vállalti misszióban, ha a „végeken” ezt nem képviselik a helyi vezetők és kollégák.  

Többéves korábbi munkánk, és jelen projektünk tapasztalata is az, hogy a vállalatok ma már 

keresik azokat a munkavállalókat, akiket alkalmazva csökkenthetik rehabilitációs 

hozzájárulásukat, de változatlan az az állapot, hogy nem találják ezeket a munkavállalókat, és 

sokszor tudásuk-ismeretük sincs a HR-es munkatársaknak a speciális munkaerő 

beintegrálására. A munkáltatóknak kimondott igénye az ilyen munkavállalók támogatása 

valamint a foglalkozási rehabilitációs tanácsadás is. A projektben közös platformot a HR 

klubokon keresztül tudtunk kialakítani, és sikeresen valósítottuk meg állásbörzénket is.  

A másik jellemző hozzáállás, hogy nagyvállalatok amikor megváltozott munkaképességű, vagy 

fogyatékos munkavállalók létszámának bővítésében gondolkodnak, szinte kizárólag alacsony 

iskolai végzettséghez kötődő, vagy betanított munkát képzelnek el. Egyik diákunk (Kolompár 

Roland) elhelyezése kapcsán a város egyik legtöbb munkavállalót foglalkoztató cég HR-es 

munkatársával konzultálva is ezt tapasztaltuk; irodai munkakörökre, vagy szakirányú felsőfokú 

végzettséget igénylő munkakörök betöltésénél nem is törekednek speciális igényű munkavállaló 

felvételére.  

A HR klubok szervezésének hátterében elsősorban a munkáltatókkal történő kapcsolat 

kialakítása állt, hiszen a program célja az érintett célcsoportok számára szolgáltatás nyújtása, 

valamint az érdekelt felek összekapcsolása volt. Fontos elem a cégek számára információ-

nyújtás az érintett célcsoport foglalkoztatási lehetőségeiről, konkrét finanszírozási és egyéb 

kedvezmények lehetőségeiről. A cégeket e-mailben és telefonon kerestük fel. A legutolsó HR 

klubra meghívtuk az EFOP 1.1.1 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kirendeltségének munkatársait 

is, mivel korábban már felmerült az igény a munkáltatók részéről egy részletesebb tájékoztatást 

az aktuális támogatási formákról és 

egyéb lehetőségekről. Három alkalommal 

szerveztük meg HR klubunkat, összesen 

25 munkáltató részvételével, és ezen felül 

még egy klubot szerveztünk kimondottan 

az érdekvédelmi szervezeteknek, akik 

kettős szerepben vannak: egyrészt 

szolgáltatnak az ügyfeleik számára, 

másrészt ők maguk is ügyfelek lehetnek, 

mint megváltozott munkaképességű 

személyek. 

 

A személyes tanácsadások és megbeszélések mellett fontos, hogy legyenek olyan nyilvános 

fórumok, ahol a munkavállalók és a munkáltatók egymásra találnak. Korábbi programjainkban is 
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valósítottunk meg állásbörzéket, melyek minden alkalommal nagy sikernek örvendtek. Nem volt 

ez másképp Karrier-M projektünkben sem: 2017. november 7-én, Miskolcon szerveztük meg 

speciális állásbörzénket, ahol 10 munkáltató, illetve munkaerő-kölcsönző, valamint 70 ügyfél 

jelent meg, köszönhető ez a kapcsolati hálónknak és egy olyan nyomtatott sajtóban megjelentő 

hirdetésnek is, mely minden háztartásba ingyenesen jut el, valamint közösségi oldalunkon 

történt meghirdetésnek is.   

 

 

 

Fontosabb tapasztalatok 
 A munkáltatóknak sok esetben nincs elegendő információja a célcsoportról 

 A cégek igénylik az ingyenes szakmai tanácsadást 

 Sok esetben az igénybe vehető támogatási lehetőségeket sem ismerik a 

vállalatok 

 A munkakörök felmérésére, akadálymentesítési tanácsadásra is nagy az igény 

 Sok esetben a vállalatok a célcsoport foglalkoztatásánál még mindig csakis az 

egyszerű, betanított munkára, vagy nagyon alacsony végzettséget igénylő 

feladatokra gondolnak (operátor, takarító). Egy termelő cég nem gondolkodik pl. 

abban, hogy egy látássérült, vagy mozgáskorlátozott embert foglalkoztasson a 

mérnökségen.  

 Az állásbörze szervezésekor több helyszínben is gondolkodtunk, de végül a 

város fogyatékos személyeket foglalkoztató éttermét, a Batyu-Tékát választottuk. 

Ennek csak egyik oka volt maga az üzeneti érték, a másik ok rendkívül praktikus: 

kevés az olyan alkalmas helyszín, mely akadálymentes is. 

 

Módszertani ajánlások 
 A speciális állásbörzéket rendszeresíteni kell, évente legalább két alkalommal 

célszerű lenne megrendezni, ehhez azonban hálózati munka, összefogás és 

anyagi fedezet is szükséges. 

 Az állásbörze esetében alapfeltétel, hogy akadálymentes helyszínen rendezzük 

meg és a belső tér elrendezésénél is figyelembe kell venni az ügyfelek igényeit. 

 

 

  



Szimbiózis Alapítvány   Karrier-M Projekt 

 
 

 
39 

10. FEJEZET: JÓ GYAKORLAT – AZ ÉV ESÉLYTEREMTŐ MUNKAHELYE DÍJ 

 

A munkáltatókkal való kapcsolattartás jelen projekt esetében is folyamatos volt, a munkáltatók 

egy részével már több éve kapcsolatban voltunk, de számos új együttműködés is létrejött a 

projektidőszak alatt. Fontosnak tartjuk azon vállalkozások elismerését, akik sokat tesznek a 

fogyatékos és megváltozott munkaképességű dolgozókért, és 

példaként is szolgálhatnak más munkaadóknak. Ez a gondolatiság 

hozta életre az  Év Esélyteremtő Munkahelye" díjat, amit a Szimbiózis 

Alapítvány 2017-ben tizedik alkalommal a Fogyatékos Emberek 

Világnapja alakmából azoknak a vállalkozásoknak, melyeknek a 

társadalmi felelősségvállalás területén tanúsított gyakorlata 

kiemelkedő. A vándordíj a Pécsi Iparművészeti Stúdió alkotása, az 

emlékplakett pedig a miskolci Varga Éva szobrászművész munkája. 

Az első öt évben egy esélyegyenlőségi szempontrendszer alapján 

választottuk ki a díjazottakat, kis-, közép-, és nagyvállalkozás kategóriákban. 2013-ban 

újraértékeltük szempontrendszerünket (eltöröltük a cégméreti kategóriákat) és a díjazottat már a 

célcsoporti munkavállalók véleményei alapján választjuk ki. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy a térségünkben működő vállalkozások számára egyre fontosabb a 

felelős-, társadalomtudatos működés. Bízunk benne, hogy az „Év Esélyteremtő Munkahelye” Díj 

hozzájárul ahhoz, hogy a továbbiakban is nőjön a munkáltatók motivációja a célcsoport 

foglalkoztatására. 

 

 

(2017.december 5. Év Esélyteremtő Díj átadó ünnepsége. A díjat átvesz kisvállalkozás kategóriában a 

tokaji Baccus Étterem tulajdonosa. A díjat átadja Dr. Latorcai Csaba a Miniszterelnökség helyettes 

államtitkára Fotó: Borsod Online) 
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Eddigi díjazottak: 

2017 Kisvállalkozás kat.: Bacchus Étterem, Tokaj 

Középvállalkozás kat.: Litoplan Kft, Kazincbarcika 

Nagyvállalkozás kat.: Shinwa Precíziós Kft, Miskolc 

2016 Tesco Global Zrt. (Miskolci és Tiszaújvárosi Hipermarket) 

Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Miskolci Egészségügyi 

Központ 

2015 Betatherm Hőtechnikai Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

2014 Generali Biztosító Zrt. (Miskolc) 

2013 Auchan Magyarország Kft Miskolc I. és Miskolc II. Áruháza 

2012 Kisvállalkozás kat.: Intern Kft. Miskolc 

Nagyvállalkozás kat: Városgazda Nonprofit Kft. Miskolc 

2011 Kisvállalkozás kat.: Szorgoskert Nonprofit Kft. 

Középvállalkozás kat.: Favorit Food Kft. 

Nagyvállalkozás kat.: Kevaimpex Kft. 

2010 Kisvállalkozás kat.: LTV Trans Környezetvédelmi és Szolgáltató Zrt. 

Középvállalkozás kat.: Miskolci Likőrgyár Zrt. 

Nagyvállalkozás kategória: Észak-kelet Pro Coop Zrt. 

2009 Kisvállalkozás kat.: Euro-Tard Kft., Kazincbarcika 

Középvállalkozás kat.: bauMax Áruház, Miskolc 

Nagyvállalkozás kat.: Miskolci Patyolat Szolgáltató Zrt. 

2008 Kisvállalkozás kat.: Phobex Kft., Miskolc 

Középvállalkozás kat.: Inform Media Kft, Miskolc 

Nagyvállalkozás kat.: Sanofi-Aventis Chinoin Rt., Miskolc 

 

A befogadó munkahelyi kultúra kialakítása egy többlépcsős folyamat, amelynek része a 

cégvezetés és a dolgozók motiválása, érzékenyítése és felkészítése a hátrányos helyzetű 

munkavállalók fogadására még a foglalkoztatás időszakát megelőzően, valamint a 

foglalkoztatás időszaka alatt. A tevékenységek és ütemezésük a munkaadói igényeknek 

megfelelően, a velük történt egyeztetést követően kerültek kialakításra. 

2017. december 5-én, a Miskolci Egyetemen került megrendezésre a Karrier-M projekt záró 

konferenciája, az Év Esélyteremtő Munkahelye díj átadásával összekötve. 

A konferencián több mint 100 fő vett részt, a szakmai partnerek, projektpartnerek, munkáltatók, 

szakpolitikusok, döntéshozók és az egyetem dolgozói és hallgatói közössége vett részt a 
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programon. A programot a fogyatékos emberek világnapja időpontjára igyekeztünk időzíteni, és 

összekötöttük a Miskolci Fogyatékosságügyi Szakmai Műhely által szervezett érzékenyítő ability 

programmal. Az Év Esélyteremtő Díj átadása mindig ünnepélyes keretek között történik, a 

díjakat pedig országos szintű szakpolitikusok, és helyi döntéshozók adják át. A díjátadót a sajtó 

is tudósítja, minden évben számos média megjelenés keletkezik az ünnepség kapcsán. 

2017-ben a Miskolci Egyetem is felkarolta kezdeményezésünket, helyszínt adott a programnak 

és az egyetem vezetése részéről Dr. Jakab Nóra, oktatási rektorhelyettes köszöntötte a 

résztvevőket. A programon beszédet mondott és a díjakat átadta Dr. Latorcai Csaba, a 

Miniszterelnökség helyettes államtitkára, Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, Dr. Kriza 

Ákos Miskolc MJV polgármestere, valamint Török Dezső, a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés elnöke.  

Tíz éves az Év Esélyteremtő munkahelye díj, ennek kapcsán jött a gondolat, hogy az 2017-ben 

köszönetet mondjunk azoknak a szervezeteknek, személyeknek, akik az elmúlt években kitartó 

és áldozatos munkájukkal segítették, támogatták a megváltozott munkaképességű és 

fogyatékossággal élő embertársaink munkaerő-piaci helyzetének jobbítását. 

A 33 szervezetet tömörítő Miskolci Fogyatékosságügyi Szakmai Műhely és a Szimbiózis 

Alapítvány nevében további 10 elismerő oklevél átadására kerül sor. 

 

 

Fontosabb tapasztalatok 

 Az ilyen és hasonló elismeréseknek komoly PR és CSR érték van a munkáltatók 

szemében.   

 Fontos, hogy lássunk jó példákat, előremutató kezdeményezéseket, mindezt helyi 

szinten 

 A díjátadó minden évben lehetőség a kapcsolat-építésre is, hiszen rendszerint 80-

100 résztvevő van jelen az eseményen 
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Módszertani ajánlások 
 Ez a modell bárki számára adaptálható, vagy saját igényre formálható 

 Fontos szempont a helyi döntéshozók támogatása - a díj értékét emeli, hogy ki 

adja át 

 Lényeges a sajtó mozgósítása, hiszen minél szélesebb közösség értesül az 

eseményről, annál nagyobb a társadalmi hatás 

 A helyszín választása is döntő: ez egy ünnepélyes esemény, ennek megfelelően 

kell a kereteket is hozzárendelni 

 Ne akarjunk mindent mi magunk csinálni! Nem lehetünk szervezők, lebonyolítók 

is egyben. Az esemény levezetését, moderálását bízzuk kommunikációs 

szakemberre! 
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11. FEJEZET: A PROGRAM MÉRLEGE ÉS AZ ESETLEGES JÖVŐBELI KOCKÁZATOK  

 

Az előző fejezetekben igyekeztünk egy általános képet adni a fogyatékos és speciális igényű 

diákoknak az iskolából a munka világába történő átvezetéséről, valamint a 

FOGLALKOZTATÁS2016 program konkrét tevékenységeiről és eredményeiről is próbáltunk 

átfogó képet adni. Ebben a fejezetben szeretnénk mérleget vonni, összefoglalni az 

eredményeket és a pozitívumokat, ugyanakkor kitérünk a megvalósítás során tapasztalt 

nehézségekre is.  

 

ERŐSSÉGEK/EREDMÉNYEK GYENGESÉGEK/PROBLÉMÁK 

 Az iskolavezetők/fenntartók elkötelezettek a 

fogyatékos, speciális nevelési igényű diákok 

irányában 

 A pedagógusokat néhány esetben 

az anyagi juttatás motiválta, nem 

pedig a szakmai segítségnyújtás. 

 A munkáltatók ma már sokkal nyitottabbak 

abban az irányban, hogy fogyatékos és 

megváltozott munkaképességű munkavállalókat 

foglalkoztassanak, ebben a célcsoportban 

munkaerőpiaci tartalékot látnak. Ebből 

következően a munkáltatókkal való kapcsolatok 

kialakítása nehézségekbe nem ütközött, a 

számukra kínált szolgáltatásokat örömmel 

fogadták.  

 A szülőkkel való közös munka volt 

a legnehezebb; a szülők 

motivációs szintje alacsony. 

 

 Az egyéb stakeholderek bevonása 

szükségszerű a hosszú távú gondolkodás 

érdekében, ebben partnereink voltak a BOKIK, 

a kormányhivatal és a megyei önkormányzat is. 

 A diákok felkészítését nehezítette, 

hogy a 40 bevont tanuló 4 

különböző városban tanult, sok 

szervezést és logisztikai 

támogatást igényelt a kivitelezés 

mind a tréning mind a 

munkapróbák tekintetében. 

 A diákoknak szóló szolgáltatások 

nagymértékben hozzájárultak a 

munkakompetenciák fejlődéséhez, a 40 diák 

közül 8-nak lett munkaszerződése a program 

végére.  

 A program időszakába beleesett a 

nyári szünet, ami megnehezítette a 

megvalósítást. 

 Minden szolgáltatást térítésmentesen tudtak 

igénybe venni az érintettek 

 

 Hiánypótló szolgáltatásként tekintettek a 

programra a pedagógusok és a munkáltatók is. 

 

 Fontos a hagyomány-teremtés és a 

hagyomány-őrzés: az Év Esélyteremtő 

Munkahelye Díj átadása a program 

eredményeinek ismertetésével együtt került 

megrendezésre; a konferencia aktív szereplői 

voltak a pedagógusok és a diákok is. 
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A FOGLALKOZTATÁS2016 program számunkra talán legnagyobb tanulása volt, hogy sem a 

„hagyományos” oktatási intézményekben, sem a speciális szakiskolákban nem készítik fel a 

diákokat a munkavállalásra, hiszen ez nem feladatuk. A középfokú oktatási intézmények 

elsődleges feladata a tárgyi és szakmai tudás átadása, melyben benne foglaltatik a 

szakképzéssel foglalkozó intézmények esetében a pályaorientáció és a szakmai gyakorlat, de 

ezek nem elégséges elemek a speciális igényű diákok elhelyezkedéséhez.  

A speciális iskolában tanuló diákoknál rendkívül jellemző, de a normál középfokú oktatásban 

tanulóknál is nagyon gyakori jelenség, hogy az első szakma megszerzése után meg sem 

próbálnak kilépni a munka világába a diákok, hanem azonnal beiratkoznak a második 

szakmára, melynek megszerzése ingyenes, így sok esetben 25-30 évesek a végzős diákok, 

akik annyi időt töltöttek védett körülmények között egy zárt rendszerben, hogy nehezebb az 

alapvető munkakompetenciák elsajátítása és megerősítése. Ezen a ponton találkozik a szülő és 

az iskola érdeke, mely szöges ellentétben áll a munkáltatók érdekével, akik ma már Borsod 

megyében is munkaerő-hiánnyal küzdenek.  

A probléma megoldása, vagy feloldása természeten nekünk, mint szolgáltató szervezetnek nem 

feladatunk, ugyanakkor a teljes képhez hozzátartoznak a különböző csoportok érdekeinek 

felismerése és elemzése. 

Amiben kockázatot látunk, mint munkaerő-piaci szakmai szervezet, az a tevékenységek és 

szolgáltatások projekt-alapon való működtetése és finanszírozása. A projektek meghatározott 

időszakra és konkrét feladatokra vonatkoznak, ahol a fő szempont a vállalt indikátorok 

teljesítése. A pályázó szervezetek és a partnerek is néha félve és tele bizonytalansággal 

vágnak bele a projektek megvalósításába, hiszen joggal merül fel a kérdés: mi lesz az elért 

eredményekkel? hogyan tudjuk folytatni?  

Egy másik jelentős kockázat a projektekben, hogy jelen pillanatban is több foglalkoztatási célú 

nagy pályázati program útja keresztezi egymást, melyeknek ugyanaz a célja: támogatást adni a 

célcsoport foglalkoztatásához (legyen szó képzésről, vagy bértámogatásról).  


