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Észak-Alföldi Regionális Rehabilitációs 
Kerekasztal Találkozó

A Lépéselőny Egyesület Munkarehabilitáció, esélyegyenlőség, fogyaté-
kosügy címen május 28-án kerekasztal találkozót szervezett a „Visszatérés 
Rehabilitációs munkaerő-piaci szolgáltatás beindítása” TÁMOP 5.3.8.A3-
12/1-2012-0015 program keretében. A projekt célja a leghátrányosabb 
helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése, munkaerő-piaci 
integrációjának elősegítése, javítása. 

A kerekasztal találkozóknak az elsődleges célja, hogy a különböző szervezetekben 
tevékenykedő szakemberek megismerjék egymás szakterületét, programjait, olyan 
értékekkel, ismeretekkel gazdagodjanak, amivel kiléphetnek azokhoz az emberekhez, 
akiknek szükségük van a segítségre. A személyes érdeket háttérbe szorítva, azon kell 
dolgozni, hogy segítsünk azoknak, akik hozzánk fordulnak. 

A találkozón Szücs Nóra beszélt a „Visszatérés - Rehabilitációs munkaerő-piaci szolgál-
tatás beindítása” projektről, illetve a Lépéselőny Egyesület eddigi eredményeiről. 

Jelen projekt általános célja – összhangban a rehabilitációs tranzitfoglalkoztatás előse-
gítésének kormányzati szándékával, valamint hasonló programjaink megvalósításával 

– 200 fő inaktív megváltozott munkaképességű személy számára munkaerő-piaci 
szolgáltatások nyújtása, kiemelten a foglalkoztatási rehabilitációt megcélzandóan a 
TÁMOP–5.3.8-11/A1-12/1-2012-0015 kiemelt projekt módszertani kidolgozásában. 

A kitűzött célok között szerepel az Észak-alföldi 
régióban egy Regionális Rehabilitációs Kerekasztal 
életre hívása, amely hatékony kommunikációs és 
érdekegyeztető-érdekvédelmi fórumként funk-
cionál a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítése 
kapcsán a gazdasági élet szereplői, a civil szféra, 
illetve a kormányzati és önkormányzati szervek 
együttműködésével.

A PROJEKT INDOKOLTSÁGA

2012-től újfajta szemlélettel közelít a kormányzat a megváltozott munkaképességűekhez, 
hiszen általános nemzetgazdasági cél a munkaképes személyek munkaerő-piaci re-in-
tegrációjának elősegítése, amellyel nemcsak a közös társadalmi szükségletek kielégíté-
séhez járulhatnak hozzá, hanem visszaszerezhetik saját egzisztenciájukat, társadalmi 
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megbecsültségüket, javíthatják családfenntartási képességüket. Ezt nevezzük foglalkoz-
tatási rehabilitációnak.

Az Észak-alföldi régióban – kiemelten Hajdú-Bihar megye hátrányos helyzetű kistérsé-
geiben magas azon személyek száma, akik tartósan munkanélküliek és/vagy inaktívak. 
Sokan közülük megváltozott munkaképességűek, akiknek – amennyiben számukra 
rehabilitációs ellátást állapítottak meg – meghatározott idő elteltével vissza kell térniük 
a munkaerőpiacra, mert ellátásuk megszűnik. Számukra kiemelten fontos egy olyan 
szolgáltatáscsomag nyújtása, amelynek segítségével megtörténik személyes kompe-
tencia- és készségfejlesztésük, fizikai és mentális felkészítésük a munka világába való 
visszatérésre, miközben különféle tanácsadásokon és tréningeken vehetnek részt.
 

CÉLOK ÉS ELVÁRT EREDMÉNYEK

Hosszú távú célok

 Z az Észak-alföldi régió, ezen belül is Hajdú-Bihar megye foglalkoztatási helyzetének 
javítása, a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci re-integráció-
jának elősegítése;

 Z ezen személyek foglalkoztatási potenciájának javítása, készségeik és képességeik 
fejlesztése, a nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatásuk megvalósítása, a 
munkáltatói befogadás elősegítése;

 Z foglalkoztatási rehabilitációs célú szolgáltatások életre hívása és folyamatos 
működtetése.

Közvetlen célok

 X az atipikus foglalkoztatási formák (távmunka, részmunkaidős foglalkoztatás stb.) 
és a munkaerő kölcsönzés megismertetése a cégekkel és szervezetekkel;

 X a feketemunka elleni küzdelem;

 X szakmai és infrastrukturális kapacitásfejlesztés;

 X a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű, inaktív csoportok felkészítése, képzése és 
támogatása a munkavállalásban (tanácsadás, mentori tevékenység).

Eredmények

 Z egy egységes munkaerő-piaci szolgáltatási módszertan bevezetése – speciálisan a 
foglalkoztatási rehabilitáció tekintetében – a TÁMOP-5.3.8-11/A1 kiemelt projekt 
közreműködésével;

 Z 200 fő megváltozott munkaképességű személy bevonása a programba;

 Z 100 fő számára egyéni munkavállalási terv készítése;

 Z 45 fő sikeres elhelyezése a munkaerőpiacon;

 Z 20 darab együttműködési megállapodás megkötése a régió munkáltatóival, foglal-
koztató szervezeteivel;

 Z 50 darab feltárt új munkakör a régióban;

 Z a TÁMOP-5.3.8-11/A1 kiemelt projekt során kifejlesztett Portálra a projekt releváns 
adatainak feltöltése, folyamatos frissítése;

 Z a projektben résztvevőknek személyre szabott egyéni szolgáltatások nyújtása;

 Z disszeminációs tevékenységek és közösségi rendezvények.

CÉLCSOPORTUNK

Közvetlen (a projektbe bevonható személyek köre)

 X megváltozott munkaképességű inaktív és munkanélküli személyek;

 X a Lépéselőny Egyesületnél foglalkoztatott megváltozott munkaképességű 
munkavállalók;

 X alternatív munkaerő-piaci szolgáltatásokat biztosító szervezetek.

Közvetett

 Z  a közvetlen célcsoportként bevont személyek családtagjai, ismerősei;

 Z szakmai együttműködő szervezetek;

 Z a megvalósító szervezet munkavállalói.

KELL EGY BIZTOS PONT!

Bodó Sándor, Hajdú-Bihar Megye Önkormányzat közgyűlésének elnöke köszöntőbe-
szédében a biztonságérzetet emelte ki. Bármilyen korban is élünk próbáljuk a bizton-
ságot és az állandóságot keresni. Nem könnyű látható és mérhető eredményeket elérni, 
fontos, hogy érezhető legyen az a támogatás, amit az elmúlt időszak fejlesztési világában 
megtapasztaltunk.

A tárgyiasult fejlesztések előtérbe kerülésével magáról az emberről kevésbé szóltak ezek 
az elképzelések. Az infrastrukturális fejlesztések fontosabbak voltak az elmúlt években. 
A TÁMOP programok lehetőséget teremtettek arra, hogy az egyén több odafigyelést és 
segítséget kapjon.  
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A CIGÁNY ETNIKUM HELYZETE MAGYARORSZÁGON

A szociológia meghatározása szerint „cigány” az, akit környezete (leginkább a „nem 
cigányok”) annak tartanak. A cigányságot számos különböző csoport alkotja, amelyeknek 
kultúrája jelentősen eltér egymástól. A cigányság egy része ma is romának vallja magát, 
például a magyar cigányok (romungrók) és az oláh cigányok hagyományos közössé-
geihez tartozók, a legkisebb arányban az úgynevezett beás cigányok élnek Magyaror-
szágon. Emellett kialakulóban van a modern roma nemzet fogalma is. A magyar társa-
dalmon belül a cigányság életkörülményei a legrosszabbak. A cigány nemzetiségűek 
általában hátrányos helyzetben vannak, magas a munkanélküliek aránya elsősorban 
az alacsony képzettségi és iskolázottsági szint miatt. Éppen azért nem tud magasabb 
iskolázottsághoz jutni, mert a foglalkoztatottság hiányában, nem jut elég jövedelemhez.

A magyarországi cigányság azoktól az önmagukat 
romáknak nevező és roma nyelven beszélő népcso-
portoktól származik, amelyek a középkorban 
érkeztek a balkáni országokba és Magyarországra.

Aba-Horváth István, Hajdú-Bihar Megye Önkormányzat nemzeti és etnikai tanácsnoka 
a cigány közösség hátrányos helyzetére hívta fel a figyelmet. 
A társadalmi normáknak nem megfelelően jelennek meg, kommunikálnak, így számukra 
akár az egyszerű ügyintézés is nehézséget jelenthet, hiszen az iskolázottsági hátrányból 
fakadóan nem tudják elmagyarázni a problémáikat. Az együttműködés így eredmény-
telen. A cigány közösségben nyugdíjast szinte alig lehet találni, viszont megváltozott 
munkaképességű személy vagy rokkantnyugdíjas sok van. Tíz-tizenöt évvel hamarabb 
halnak meg, ez a rossz életvitelükből, táplálkozási szokásaikból ered. 

Egyre többen vannak, akik lecsúsznak és sokkal rosszabb helyzetbe kerülnek. Problé-
maforrás az információhiány, hogy nem ismerjük egymás lehetőségeit. A hasonló össze-
jövetelek éppen arra szolgálnak, hogy erősítsük az együttműködést. A megváltozott 
munkaképességűek kiszolgáltatottá váltak. A jobb körülmények elérésének érdekében a 
tolerancia és az együttműködés megerősítése szükséges az emberek részéről.

Az elmúlt időszakban egyfajta társadalmi önszerveződés van kialakulóban. A magyar 
törvények lehetőséget adnak arra, hogy a cigányság, mint Magyarországon jelenlévő 
etnikai kisebbség önkormányzatot válasszon. Számos civil szervezete, jogvédő szerve-
zete van a cigányságnak, ezáltal előrelendítve a közös együttműködést és fejlődést. 

Eredmények

 Z az egyes képzések 98%-os sikerrel zárultak, amelybe cigány származású szemé-
lyeket vontak be. 

 Z közel ezer embernek fél éven keresztül biztos megélhetés biztosítása.

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ EMBEREK REHABILITÁCIÓ-
JÁNAK ÉS FOGLALKOZTATÁSÁNAK SEGÍTÉSE

Nádas Andrea, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal egyik megyei szakmai 
koordinátora és Molnár Gerda irodavezető mutatta be a TÁMOP 1.1.1-12/1 Megválto-
zott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című 
kiemelt projektet. 

A projekt új szolgáltatásokkal, és támogatási formákkal kívánja elérni a munkaerőpi-
acra való be-, illetve visszajutást, valamint a munkahelyek megtartását. Célcsoport a 
nyílt munkaerőpiacon történő munkavégzéshez sikeresen rehabilitálható megváltozott 
munkaképességű emberek. 

A rehabilitációs ellátásban részesülő ügyfelek azok a személyek, akiknél a rehabilitációs 
hatóság komplex minősítése során megállapítja, hogy a megváltozott munkaképességű 
személy rehabilitálható, ezen belül:

 X foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy

 X tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, törvényben meghatározott jogosultsági 
feltételeknek megfelelnek és vállalják az együttműködést a Rehabilitációs Szakigaz-
gatási Szervvel.

A projekt időtartama
 2012. november 1. és 2015. június 30. között
 A teljes időtartam 32 hónap.

Bevonási időszak vége
 2014. június 30.

Rendelkezésre álló forrás
 11,7 Mrd Forint

Kedvezményezett és megvalósító
 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

INDIKÁTOROK 

Előkészítő szakasz
 13 000 fő megszólítása

Projektben együttműködő személyek
 10 000 fő bevonása 2014. június 30-ig

A programot sikeresen befejezők aránya
 60%, azaz legalább 6 000 fő
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A programmegvalósítás időszakában legalább 3 hónapig foglalkoztatott 
személyek aránya 
 50%, azaz 5 000 fő

Képzést sikeresen befejezők aránya
 20%, azaz 2 000 fő

TERÜLETI LEFEDETTSÉG, LÉTSZÁMOK

Országos lefedettség
 Az ügyfelek fogadása: 87 helyszínen (4 kihelyezett  iroda), minden   
 megyében legalább 3 iroda.

Könnyű elérhetőség
 Minden iroda a Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervének  
 ügyfélfogadási helyéhez közel került kialakításra. 

Projekt létszám
 280 fő humánszolgáltató munkatárs
 109 fő ügyintéző munkatárs
 19 fő megyei koordinátor
 10 fős menedzsment

ÚJSZERŰ ELJÁRÁSOK

Ügyfélközpontú megközelítés
 Folyamatosan elérhető szolgáltatások.
 Személyre szabott programterv.
 Állandó ügyintéző, tanácsadó.

Elektronikus ügyintézés
 A partnerekkel történő együttműködés informatikai támogatottsága.

Integrált ügyvitel
 Központosított, közös informatikai rendszer: IKRT
 Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszer: RSZR

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÜGYFELEKKEL

BEVONÁS, KIVÁLASZTÁS

Kiválasztás folyamata
 Előkészítő szakaszban 13 000 személy részesül egyéni tanácsadásban.
 Rehabilitációs szükségletek felmérése.
 Humánszolgáltatói javaslat készítése a bevonásról.

Cél:
olyan ügyfelek kiválasztása,

akiknél projekt szintű támogatás szükséges
a sikeres rehabilitáció megvalósításához.

Az ügyfelekkel egyéni élethelyzetükhöz, képességeikhez, érdeklődésükhöz igazodó 
együttműködési terv készül.
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ESZKÖZRENDSZER

SZOLGÁLTATÁSOK

327/2011. (XII. 29.) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos 
eljárási szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott szolgáltatások:

 Z Munkavállalást és megtartást támogató szolgáltatások.

 Z Pályaterv kialakítását és megvalósítását támogató szolgáltatások

 Z Életvezetést támogató szolgáltatások

 Z Komplex támogató szolgáltatások

Egyéni igények  = több, mint 20 féle szolgáltatás lehetősége

TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK

Bérköltség-támogatás

 X Bér és járulék 100 %-os támogatása (a támogatási maximum figyelembe vételével)

 X Rehabilitációs kártya – adókedvezmény

 X Munkába járás-utazás támogatása

Képzési támogatás

 Z Képzési költségek 100 %-os támogatása

 Z Képzési-alkalmassági vizsgálat

 Z Utazási költségtérítés

Szolgáltatások támogatása

 X Szolgáltatásokhoz kapcsolódó utazási költségtérítés

 X Munkaközvetítés céljából orvosi alkalmassági vizsgálat

REHABILITÁCIÓS KÁRTYA

Jogosultak köre:
a. foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (B1), 
b. tartós foglalkozási rehabilitációt (C1) igényel.

Az, aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, 
rendszeres szociális járadékban, rehabilitációs járadékban részesült.

A munkaadó az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaké-
pességű személy foglalkoztatása esetén adókedvezményben részesülhet, a minimálbér  
kétszeresének 27 %-áig.

Támogatási eszközök rugalmassága:
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Támogatási eszközök folyamata:

A MUNKANÉLKÜLISÉG LELKI ÉS TESTI KÖVETKEZMÉNYEI

Kovács József, a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal szakmai igazgatóhelyettese 
a Munkaügyi Központ legfontosabb feladatát emelte ki. A munkaerő-piacon olyan 
tényező kell legyen, amely által sikerül a foglalkoztatási szinten javítani, a munkanél-
küliséget csökkenteni. Ennek érdekében a munkaerő-piac szereplőivel való partnerségi 
kapcsolat kialakítása elengedhetetlen úgy a versenyszférában, az állami szférában, mint 
a civil szférában. Összefogással lehetőség nyílik segíteni a hátrányos helyzetű, megvál-
tozott munkaképességű személyeknek. 

Az egyén számára komoly pszichés megterhelést okoz a munkanélküliség. A napok, 
hetek, hónapok, akár évek múlásával egyre erőteljesebb a bizonytalanság érzése, a 
kétségbeesés, a reménytelenség, frusztráció. Az életük céltalanná válik, romlik az 
önbecsülésük, csökken az önbizalmuk, kisebbrendűségi érzés lesz úrrá rajtuk, egy idő 
után elkerülik a társaságot, aszociális magatartást mutatnak. A biztos családi háttér 
ilyenkor fontossá válik, hiszen egyedül, támogatás nélkül nagyon nehéz átlendülni a 
holt időszakon. A középső korosztály sokkal nehezebben viseli a munkanélküliséget a 
családfenntartás anyagi felelőssége miatt, a nyugdíj előtt állók könnyebben, a fiatalok jó 
esetben számíthatnak a család támogatására, bár sok pályakezdő munkanélküli regiszt-
rált a megyében, akik ugyanúgy segítségre szorulnak. A legfőbb probléma esetükben a 
szakmai tapasztalat hiánya, nincs munkaerő-piaci ismeretük, olykor motivációs problé-
mával küszködnek, hiányosak az álláskeresési módszereik. 

A nehéz időszaknak az átvészelésében segít, ha az 
álláskereső tudatosan átalakítja a szemléletét. Nem 
munkanélküliként tekint önmagára, hanem úgy 
fogja fel ezeket a hónapokat, hogy az álláskeresés a 
munkája.

A lelki megterhelés mellett fizikai panaszok is jelentkezhetnek az egyénnél: alvászavar, 
evészavar, nyugtalanság, idegesség, fáradékonyság, stressz. A betegségek megelőzé-
sére minden nap fél óra aktív mozgás javasolt: séta, futás, torna, úszás, kerékpározás. 
Mindez nem csak a testre, hanem a szellemre is üdítően hat. 

A DISZKRIMINÁCIÓ TÍPUSAI

Dr. Kovács Krisztián, az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) Hajdú-Bihar megyei 
referense bemutatta, hogy miben segít a hátrányos helyzetű személyeknek a Hatóság. 
Igyekezett jobban megvilágítani mindennek a jogi oldalát. Az Egyenlő Bánásmód 
Hatóság feladata az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt benyújtott 
panaszok kivizsgálása és az egyenlő bánásmód szempontjainak érvényesítése. 
A hatóság azoknak az ügyfeleknek az ügyében jár el, akiket diszkrimináció, azaz hátrá-
nyos megkülönböztetés ér.

Védett tulajdonságoknak számítanak: nem, faji hovatartozás, bőrszín, nemzetiség, 
nemzetiséghez való tartozás, életkor, anyanyelv, fogyatékosság, egészségi állapot, 
anyaság vagy apaság, családi állapot, szexuális irányultság, nemi identitás, társadalmi 
származás, vagyoni helyzet, vallási vagy világnézeti meggyőződés, politikai vagy más 
vélemény, foglalkozási jogviszony részmunkaidős jellege illetve határozott időtartama, 
érdekképviselethez való tartozás. 
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 Z Közvetlen hátrányos megkülönböztetés: ha egy személy vagy csoport kedve-
zőtlenebb bánásmódban részesül valamely védett tulajdonsága miatt, mint más, 
összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport.

 Z Közvetett hátrányos megkülönböztetés: ha egy intézkedés látszólag semleges 
és elfogulatlan, tehát úgy tűnik, hogy nem sérti az egyenlő bánásmód követelmé-
nyét, de a védett tulajdonságokkal rendelkezőket különösen hátrányosan érinti.

 Z Zaklatás: lehet akár szexuális, de egyéb természetű is. Akkor valósul meg, ha a 
védett tulajdonsággal rendelkező személyekkel szemben - e tulajdonságuk miatt - 
olyan, emberi méltóságot sértő magatartást tanúsít valaki, amelynek célja vagy 
hatása, hogy velük szemben megfélemlítő ellenséges, megalázó, megszégyenítő 
vagy támadó környezet alakuljon ki.

 Z Jogellenes elkülönítés: amikor a fenti tulajdonságai alapján egyes személyeket, 
vagy személyek egy csoportját a velük összehasonlítható helyzetben lévő szemé-
lyektől vagy személyek csoportjától – anélkül, hogy azt törvény kifejezetten megen-
gedné –, elkülönítenek. Leggyakrabban hazánkban a cigány tanulók elkülönített 
oktatása valósít meg jogellenes elkülönítést.

 Z Megtorlás: ha az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt fellépő 
személyeket ezen fellépésük miatt éri valamilyen hátrány.




