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Előszó 

 

Napjainkban egyre fontosabbá válik minden tudományterület aktuális kérdéseinek 

interdiszciplináris megközelítése, s ez különösen igaz azon kérdések esetében, ahol már 

maga a kérdésfelvetés is több tudományos terület összehangolását igényli. Választott 

témám, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkozási rehabilitációja is 

egyike ezen interdiszciplináris kérdéseknek, s a saját pozitív pszichológiai szemléletem 

ezt tovább erősíti.  

A „megváltozott munkaképesség” fogalom egyfajta képességcsökkenést, negatív 

változást sugall, akár magát a kifejezést, akár a munkaképesség megváltozásának 

megállapítására irányuló eljárásokat és vizsgáló módszereket tekintjük. A komplex 

rehabilitáció szemléletében, különösen a gyógypedagógiai rehabilitáció területe az, 

amely az erősségekre, a megmaradt képességekre fókuszál, amelyek alapként 

szolgálhatnak a későbbi társadalmi (re)integrációhoz, azonban a felnőttekre irányuló 

foglalkozási rehabilitációban ez az erősségfókusz jelenleg még nem domináns. Ahhoz 

hogy az esélyegyenlőség megvalósulhasson, nem „megjavítani” kell a fogyatékossággal 

élő munkavállalókat – hiszen ez gyakran nem is lenne lehetséges –, hanem a 

meglévő/megmaradt képességeikre és erősségeikre alapozva kialakítani egy olyan 

fizikai és szociális környezetet, amelyben teljes értékű életet tudnak élni. Ilyen 

esetekben tapasztalhatják meg ezek az emberek is a jóllét állapotát. Hiszen a 

boldogságkutatások is kimutatták, hogy egy-egy képesség (mint például a járás 

képességének) elvesztése, nem von maga után feltétlenül összeomlást, mint ahogyan 

egy nagy pozitív esemény (mint például egy jelentős lottónyeremény) sem változtatja 

meg hosszú távon a saját jóllétünkről – „boldogságunkról” – alkotott képünket (Delle 

Fave, 2011). A saját jóllét szubjektív megítélésének lehetősége, valamint az erősségekre 

való figyelem, mint a pozitív pszichológia alapvetései ma már helyet követelhetnek a 

komplex rehabilitációban.  

Az orvosi terület sugalmazza már 2001 óta, hogy a Betegségek Nemzetközi 

Osztályozási rendszere (BNO) helyett a komplex rehabilitációban szemléletváltásra van 

szükség, mely a biológiai sérülés és károsodás precíz számbavétele helyett a megmaradt 

funkcionális képességekre helyezi a hangsúlyt, azaz célszerű lenne a Funkcióképesség, 

fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozási rendszerének –  az FNO-nak – az 



9 

 

alkalmazása. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ezen újabb, az FNO-ban már 

megjelenő irányelvei nem a betegséget, hanem az egészségi állapotot helyezik a 

vizsgálat középpontjába és kódolják le azt a világon egységes módon. Ez a biomedikális 

modell elhagyását jelenti, s egyben áttérést a biopszichoszociális modell felé (Engel, 

1982). 

A munkaképesség megváltozásának megállapítása során Magyarországon még nem 

mindig alkalmazzák ezt a minősítési rendszert. A betegségre, a hiányosságokra való 

figyelem, valamint a hosszú orvosi procedúrák során az az ember, aki még lehet, hogy 

önmagát sem fogadta el az új képességstruktúrájával, lassan elveszíti az 

énhatékonyságát, az önbizalmát és a tanult tehetetlenség állapotában mindössze túlélni 

próbál a rendszerben, egyfajta lankadó-vegetáló állapotba kerülve. Pedig a 

fogyatékosság létrejötte, mint fordulópont, mint új élethelyzet lehetőséget is adhatna a 

virágzás állapotának az elérésére is, amennyiben a személy akár egyedül, akár külső 

segítséggel képes lenne valamilyen előrevivő jelentéssel felruházni ezt az életeseményt 

(Seligman, 2011; Delle Fave, 2011).  

A jelentés megtalálásához, a fordulópont pozitív értelmének megkereséséhez nyújthat 

segítséget a komplex rehabilitáció folyamata, amennyiben ennek célja, hogy megtanítsa 

az embereket jól élt életet élni (Seligman, 2011). Ez magában foglalja az egyén képessé 

tételét, hogy életét jól élhesse és a környezet bizonyos fokú szemléletformálását is. 

Hiszen, ha a funkcióra helyezzük a hangsúlyt, akkor a környezet támogató vagy 

akadályozó volta ugyanannyira fontos, mint a személy biológiai állapota. Minél inkább 

akadálymentes a fizikai és a szociális környezet, annál kevésbé tűnik fel negatív 

árnyalatban a megváltozott munkaképesség. A személy ezzel egyszerűen csak más lett, 

nem több és nem kevesebb. A fogyatékosság ily módon nem a személy, hanem a 

személy-eszköz-környezet rendszer tulajdonsága. 

A fogyatékkal élő emberek egyenlő esélyeinek a megteremtését szolgálta hazánkban az 

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról, azonban ilyen mértékű szemléletváltáshoz nem csak fentről lefelé ható 

irányelvekre van szükség, hanem az alulról, a társadalomból jövő befogadó-elfogadó 

kezdeményezések is ugyanilyen fontosak. A befogadó munkahelyeknek például nagy 

szerepük lehet a társas-társadalmi akadálymentesítésben.  
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Nem hanyagolhatóak el azonban a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

motivációi, igényei és képességei sem. Különösen hangsúlyossá válnak az olyan 

kompetenciák, amelyek nem a munkaképességre, hanem az ott keletkezett változások 

kompenzálására szolgálnak, amelyek hatékonnyá teszik a társas interakciókat vagy a 

sikeres életvezetést. Az életben való boldogulás kulcsát a kilencvenes évektől több mint 

egy évtizeden át az érzelmi intelligenciában látták a kutatók. Sőt, az érzelmi 

intelligencia jelentős és meghatározó szerepe a munkahelyi környezetben nem csak 

népszerű elmélet lett, hanem kutatások tárgyát is képezte, sok megerősítő adatot 

vonultatva fel, amelyek akár a foglalkozási rehabilitáció területére is adaptálhatóak. 

Mégis viszonylag kevés empirikus vizsgálat született a fogyatékos személyek érzelmi 

intelligenciájáról 

Mára mégis úgy tűnik, hogy nem az érzelmi intelligencia a az a csodafegyver, amellyel 

minden játékot sikerre vihetünk, hanem inkább az érzelmi kompetenciák egy csoportja, 

valamint a pozitív pszichológiai forráskompetenciák azok, amelyek az egyéni és a társas 

környezetbeli sikert megalapozzák. Ez egy olyan szemléleti keret, amelynek integrálása 

a komplex rehabilitációba lehetővé teszi a rehabilitáció valódi céljának az elérését, azaz 

a testi, érzelmi és pszichés jóllét állapotának a megélését, a pozitív és konstruktív élet 

lehetőségét, szinte függetlenül a biológiai változásoktól. Még fontosabbá teszi ezt a 

szemléletet, hogy amíg a testi, a strukturális és a funkcionális károsodásokon gyakran 

nem lehet változtatni, addig az érzelmi, társas és pozitív pszichológiai 

forráskompetenciák általában hatékonyan fejleszthetőek. 

 

A szerző pszichológus – gyógypedagógus végzettsége meghatározza a kutatás keretét, 

amely elsősorban a pszichológia eszközeivel és módszereivel közelít a kutatási 

kérdésekhez, azonban a téma komplexitása és interdiszciplináris jellege miatt nem 

tekinthetünk el bizonyos egyéb társadalomtudományi, fogyatékosságtudományi és 

érintőlegesen intézmény-történeti kitekintésektől sem. Éppen ez a holisztikus szemlélet 

az, ami a foglalkozási rehabilitáció elméletének és gyakorlatának összekapcsolódását 

segíti. Mivel a foglalkozási rehabilitáció minden esetben a külső környezet által is 

meghatározott, ezért a vizsgálatot térben és időben az aktuális magyar rendszerre és 

társadalomra szűkítjük le. Jelen dolgozat célja, hogy pozitív pszichológiai nézőpontból 



11 

 

feltérképezze a megváltozott munkaképességű munkavállalók mai magyarországi 

helyzetét. 

A foglalkozási rehabilitáció az elmúlt évtizedek gazdasági és társadalmi változásai 

során méltatlanul elhanyagolt területté vált, annak ellenére, hogy az aktív korú lakosság 

jelentős része érintett benne. Nem elégszünk meg azonban a helyzet feltárásával, hanem 

olyan kutatási kérdéseket fogalmazunk meg, amelyek eredményei újra lendületbe 

hozhatják a foglalkozási rehabilitáció ágenseit és folyamatait. 

A három legfontosabb ágens, - a munkaadók, a munkatársak és a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók - érzelmi kompetenciáit és motívumait tártuk fel, 

valamint ezek szerepét a rehabilitációs folyamatban. A fogyatékos személyek egyre 

aktívabb jelenléte a társadalomban számos változást előidézett a velük kapcsolatos 

attitűdben, amelyet szintén vizsgálatunk tárgyaként jelölünk ki, mint olyan láthatatlan 

kontextust, amely nagyban meghatározhatja a rehabilitációs folyamat sikerességét. A 

komplex, és ezen belül a foglalkozási rehabilitáció intézményi hátterét a körülmények, a 

motívumok és az attitűdök megértéséhez szükséges mélységben elemeztük.   

 

A kutatás szemléleti keretének bemutatatásához először részletesen ismertetjük az 

érzelmi intelligencia szakirodalmát, valamint rámutatunk a pozitív pszichológiával való 

kapcsolódási pontjaira. Ezután ismertetjük a komplex rehabilitáció aktuális elméletét és 

gyakorlatát és ennek  lehetséges kapcsolódási pontjait a pozitív pszichológiával. A 

komplex rehabilitáció, az érzelmi intelligencia és a pozitív pszichológia területének 

keretei között állítottuk fel a téziseinket.  

A foglalkozási rehabilitáció eredményességét nagymértékben befolyásoló munkaadói és 

társas-társadalmi attitűdöt helyezzük a középpontba, hiszen ahogyan fentebb is 

említettük, a biológiai károsodás önmagában még nem feltétlenül okoz fogyatékosságot 

vagy akadályozottságot. A munkaadók és a lehetséges munkatársak hozzáállásában 

pedig az érzelmi kompetencia eltéréseit tételezzük fel ágensként, amely akár életkori 

korszakonként változhat, ahogyan a társadalom egyre nyitottabbá és el- illetve 

befogadóbbá válik.  

Nem tekinthetünk el ebben a vizsgálatban a másik oldal, a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók megkérdezésétől sem, hiszen az ő munkával, 
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munkavállalással és szubjektív jóllétükkel kapcsolatos attitűdjük is azonos súllyal 

szerepel a kimenetben, azaz a rehabilitáció sikerében vagy sikertelenségében. Ebben 

továbbá szerepe lehet a minősítési eljárásnak is, amelyet megvizsgálunk az 

erősségfókuszú pozitív nézőpontból, valamint a minősítendő megváltozott 

munkaképességű munkavállalók szemszögéből. 

Célunk, hogy egy átfogó társadalmi körképet rajzoljunk fel a különböző 

fogyatékosságformák társadalmi elfogadottságáról, és elemezzük, hogy ezt miként 

befolyásolja az érzelmi intelligencia, mint egy lehetséges beavatkozási pont a tudatos 

attitűdváltoztatásba a nagyobb elfogadottság és befogadás, a hatékony foglalkozási 

rehabilitáció felé. 

Bízunk abban, hogy a tudományos alapossággal feltárt eredményekre alapozott pozitív 

fordulat sok olyan követőre talál, akik a társadalom minden rétegéből és szegmenséből 

elindítják a fogyatékosság pozitív szemléletének az elterjedését.   
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1. Szakirodalmi háttér 

 

1.1. Az érzelmi intelligencia modern megközelítése 

 

Az érzelmi intelligencia fogalmának megjelenése az 1960-as évekre datálható, azonban 

egészen az 1990-es évekig kevéssé foglalkoztak vele. Amikor az első nagyobb művek 

megjelentek, a terület jelentős felfutásnak indult, s mondhatni korszellemmé, divattá 

vált a 2000-es években (Mayer és munkatársai, 2000).  Mindazonáltal az érzelmi 

intelligenciát kutató szakemberek a mai napig vitatkoznak arról, hogyan lehetne 

egyetlen tudományosan elfogadott definícióval megfogalmazni az érzelmi intelligenciát, 

milyen módszerrel lehet mérni és pontosan mennyiben járul hozzá az emberek pszichés 

működésének a jobb megértéséhez.  

 

1.1.1. Kurrens érzelmi intelligencia modellek 

 

Jelenleg 6-9 érzelmi intelligencia modellt tart számon a tudományos közösség (Pérez és 

mts-ai, 2005), amelyek három nagyobb csoportba sorolhatóak. Ismertek képességalapú 

modellek, mint a Salovey, Mayer és munkatársaik (2000) modellje, vonásalapú 

modellek, mint a Bar-On (2000) modell és kevert modellek, mint Goleman (1998/2004) 

modellje.  

Az elmúlt évtized során mindhárom elméletcsoport a saját kutatás-módszertani 

eszközeinek a felhasználásával támogató bizonyítékokat sorakoztatott fel elméleti 

modelljeinek alátámasztására. Áttekintve ezeket a kutatásokat azonban úgy tűnik, 

mintha az eltérő konceptuális keret más-más konstruktumot mérne. A képességalapú 

érzelmi intelligencia modellek egyfajta kognitív-érzelmi képességre reflektálnak, míg a 

vonás alapú modellek inkább az érzelmi öntudatosság egy aspektusát, azaz egy 

személyiségvonást határoznak meg, és a kevert modellek ezt a két, pszichometriailag 

nem feltétlenül együttjáró entitást, a képességet és a vonást próbálják közös keretbe 

helyezni. (Pérez és mts-ai, 2005). Alább áttekintjük az egyes elméletcsoportok 

sajátosságait, a főbb képviselőket és a legjelentősebb modelleket. A tudományos 
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közösség ezekre a csoportokra, mint kompetitív elméletekre tekint, azonban érdemes 

elgondolkodni azon, vajon a komplementaritás nem lenne-e helyénvalóbb szemlélet. 

Amit bizonyosan tudunk az az, hogy az érzelmi intelligencia egy speciálisan humán 

képesség, amely fontos ahhoz, hogy hatékonyan vezethessük az életünket, de sem a 

pontos meghatározása, sem a viszonya más humán képességekhez egyelőre nem 

tisztázott.  

 

1.1.1.1. Képességalapú modellek 

 

Az első és egyben képességalapú modell Salovey és Mayer nevéhez köthető, az 1990-es 

évek elejéről-közepéről (Mayer, 2001). Ebben az elméletcsoportban nincsenek versengő 

modellek. A szerzők szerint „Az érzelmi intelligencia egyfajta képesség az érzelmek 

felfogására és kifejezésére, megértésükre és felhasználásukra, valamint az a képesség, 

hogy úgy irányítsuk az érzelmeket, hogy azok elősegítsék fejlődésünket” (Mayer, 

Salovey; Salovey, Mayer in: Salovey, Bedell, Detweiler, Mayer, 2000, 506. oldal). 

Az érzelmi intelligencia kézikönyvében Salovey és munkatársai (2000) részletesen 

ismertetik az érzelmi intelligencia szerkezetét. Ebben a továbbfejlesztett modellben az 

érzelmi intelligencia olyan képességek rendszere, amely négy részre tagolódik. Az 

egyes képességek komplexitásuk mentén hierarchikusan rendeződnek el, ily módon a 

fő- és az alképességek is függenek egymástól és más képességosztályoktól is (Salovey, 

Bedell, Detweiler, Mayer, 2000).  

Az érzelmi intelligencia képességalapú modellje négy részképességet foglal magában. 

Az érzelmi percepció jelenti az érzelmek azonosításának képességét önmagunknál 

különféle testi és lelki állapotainkban, valamint az érzelmek azonosításának képességét 

más személyeknél és különböző helyzetekben. Ide tartozik továbbá az érzelmek és az 

érzelmi igények pontos kifejezésének képessége, valamint az a képesség, amely segít 

különbséget tenni pontos és pontatlan, illetve őszinte és nem őszinte érzelemkifejezési 

módok között. Az érzelmi integráció az a képesség, amellyel a gondolkodás érzelmi 

serkentése történik. Azaz képesség arra, hogy valaki az érzelmei alapján 

újrastrukturálja, fontossági sorrendbe állítsa a gondolatait bizonyos eseményekkel, 

tárgyakkal és személyekkel kapcsolatban, illetve képesség olyan élénk érzelmek 
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generálására, amelyek segítik az ítéletalkotást és az érzelmekre való emlékezést. Ez az a 

képesség, amely segít tőkét kovácsolni hangulatváltozásainkból és több nézőpont 

felvételét segíti elő, illetve segít integrálni a különböző hangulatok által kiváltott 

nézőpontokat. Ezzel a képességgel az érzelmi állapotokat a problémamegoldás és a 

kreativitás szolgálatába állíthatjuk. Az érzelmi megértés olyan képesség, amely segít 

megérteni a különféle érzelmek egymáshoz való viszonyát, az érzelmek okait és 

következményeit, valamint megérteni és bejósolni az érzelmek közötti átmeneteket. 

Ezzel a képességgel tudjuk értelmezni a komplex, kevert és ellentmondó érzéseket. Az 

érzelemszabályozás képessége teszi az embert nyitottá az érzelmekre előjeltől 

függetlenül, segít monitorozni és mérlegelni az érzelmeket, valamint ez a képesség járul 

hozzá az érzelmi állapotok létrehozásához, fenntartásához vagy megszüntetéséhez attól 

függően, hogy mennyire informatívak és adaptívak ezek az érzelmek. Ide tartozik még 

saját érzelmeinknek, illetve mások érzelmeinek a kezelése is (Salovey, Bedell, 

Detweiler, Mayer, 2000, 507. oldal 32.1 tábla; Oláh, 2005). A leírtakat foglalja össze az 

alábbi táblázat:  

 

 Érzelmi intelligencia képességek 

R 
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s 
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k 
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Érzelmi 

percepció 

Érzelmi integráció Érzelmi megértés Érzelmek 

szabályozása 

érzelmek 

azonosítása 

önmagunknál 

a gondolatok 

újrastrukturálása, 

fontossági sorrendbe 

állítása 

érzelmek egymáshoz 

való viszonyának 

megértése 

nyitottság az 

érzelmekre 

érzelmek 

azonosítása más 

személyeknél 

döntést támogató 

érzelmek generálása 

érzelmek okának és 

következményeinek 

a megértése 

érzelmek 

monitorozása 

és 

mérlegelése 

érzelmek és 

érzelmi igények 

pontos kifejezése 

a hangulatváltozások 

előnyössé tétele, 

nézőpontváltás segítése 

komplex, kevert és 

ellentmondó 

érzelmek 

értelmezése 

létrehozni, 

fenntartani és 

eltávolodni 

érzelmektől a 

céloktól 

függően 

érzelemkifejezés 

pontosságának és 

őszinteségének 

felismerése 

az érzelmek 

felhasználása a 

kreativitásban és 

problémamegoldásban 

érzelmi átmenetek 

megértése és 

bejóslása 

saját és mások 

érzelmeinek 

kezelése 

1. táblázat: A képességalapú érzelmi intelligencia modell (Salovey, Bedell, Detweiler, Mayer, 2000) 
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Immár két évtized elteltével a modell mellett sok támogató bizonyítékot vonultattak fel, 

elsősorban a Salovey, Mayer és Caruso (2002) által kidolgozott képességet mérő 

érzelmi intelligencia tesztet alkalmazva (a Mayer-Salovey-Caruso Emotional 

Intelligence Test avagy a MSCEIT).  

 

1.1.1.2. Vonásalapú modellek 

 

A legismertebb modell ebben a csoportban Bar-On nevéhez köthető, akinek a 

definíciója szerint az érzelmi intelligencia „nem-kognitív képességek, kompetenciák és 

jártasságok sora, amelyek befolyásolják az embert abban, hogy sikeres legyen a 

környezeti követelményekkel és nyomásokkal való megküzdésben” (Bar-On, 2004, 14. 

oldal).  

A Bar-On-féle (2000) érzelmi intelligencia modell öt faktorba sorolja a fővonásokat, 

amelyekhez további alvonások tartoznak. A modell egyik faktorát az olyan 

intraperszonális képességek jelentik, mint az önismeret, azaz öntudat, önmagunk 

megértése, elfogadása és tisztelete; az érzelmi tudatosság, a saját érzelmeink felismerése 

és megértése; az önérvényesítés, amely képesség érzelmeink, hiedelmeink és 

gondolataink kifejezésére, illetve önmagunk megvédésére, nem destruktív módon; a 

függetlenség, azaz gondolataink és cselekedeteink önirányítottak és önkontrolláltak, 

továbbá érzelmi függetlenség; és az önmegvalósítás, mely lehetőségeink megvalósítása, 

olyan cselekedetek folytatása, amelyeket képesek vagyunk, szeretnénk és élvezünk 

megtenni. További faktort képeznek az interperszonális képességek, mint az empátia, 

azaz a képesség mások érzelmeinek felismerésére, megértésére és megbecsülésére; a 

társas felelősségtudat: képesség a közösség együttműködő, közreműködő és konstruktív 

tagjaivá válni; az interperszonális kapcsolatok: képesség kölcsönösen kielégítő 

interperszonális kapcsolatok kialakítására és fenntartására, amely kapcsolatokat az 

érzelmi közelség, az intimitás, illetve az érzelmek adása és elfogadása jellemzi. Az 

alkalmazkodóképesség vagy adaptációs érzelmi képesség magában foglalja a 

valószerűség-vizsgálatot: ez képesség a szubjektív élmények és objektív tapasztalatok 

közötti megfelelés felmérésére; a rugalmasságot, azaz képességet saját érzéseink, 

gondolataink, viselkedésünk változó szituációkhoz és feltételekhez való igazítására; 

valamint a problémamegoldást: a személyes és társas problémák felismerését, illetve 
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ezekre hatékony megoldások megtalálását és alkalmazását. A stressz-menedzsment 

különálló faktorába tartozik a stressz-tűrés: helytállás kedvezőtlen események során és 

stresszes helyzetekben, illetve erős érzelmek hatása alatt az aktív és pozitív megküzdés 

segítségével, anélkül, hogy a személy összeomlana, valamint ide tartozik az 

impulzuskontroll: indulatainknak, drive-oknak vagy cselekvési kísértéseknek való 

ellenállás vagy azok késleltetése, továbbá az érzelmek kontrollálása. Az általános 

hangulat is külön faktort képez, amelybe tartozik az optimizmus: pozitív attitűd 

fenntartása a nehéz helyzetekben is, képesség a pozitívumok meglátására; valamint a 

boldogság: képesség önmagunkat az életünkkel elégedettnek érezni, önmagunk és 

mások élvezete, saját örömünk megtalálása és pozitív érzelmek kifejezése (Bar-On, 

2000). A leírtakat foglalja össze az alábbi táblázat: 

 

 Érzelmi intelligencia képességek 

Intraperszonális 

képességek 

Inter-

perszonális 

képességek 

Alkalmazkodó-

képesség 

Stressz-

menedzselés 

Motiváció és 

hangulat 

Rész- 

képességek 

önismeret empátia valószerűség-

vizsgálat 

stressztűrés optimizmus 

érzelmi 

tudatosság 

társas 

felelősségtudat 

rugalmasság impulzus-

kontroll 

boldogság 

önérvényesítés interperszonáli

s kapcsolatok 

probléma-

megoldás 

 

függetlenség  

önmegvalósítás 

2. táblázat: A vonásalapú érzelmi intelligencia modell (Bar-On, 2000) 

 

Bar-On (1997) kidolgozta ezekkel a faktorokkal a saját papír-ceruza, önbevallás alapú 

érzelmi intelligencia tesztjét az Emotional Intelligence Inventory-t, azaz EQ-i-t. 

Felvetődik a kérdés, hogy ha elfogadjuk a Bar-On vagy akár mások által besorolt 

érzelmi intelligencia skálákat személyiségvonásokként, akkor vajon a személyiség 

struktúrájában hol helyezkednek el, és egyrészt hogyan viszonyulnak a főbb 

személyiségvonásokhoz, illetve mennyiben adnak új és egzaktabb információt a 

személyiségről, mint az öt fővonás, azaz intorverzió-extraverzió, a neuroticitás, a 

nyitottság, a barátságosság és a lelkiismeretesség (Carver, Scheier, 2006). További 

kérdés, hogy amennyiben a személyiségvonásokat viszonylag állandónak tételezzük fel, 
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akkor az érzelmi intelligencia fejlesztésére irányuló és empirikus adatokkal 

bizonyítottan sikeres gyakorlatok, tréningek hogyan képesek változást előidézni. 

Elképzelhető válasz például, hogy az érzelmi intelligencia részképességei az Allport-i 

vonásrendszerben elhelyezhető másodlagos vonások, amelyek ugyan erőteljesen 

jellemzik az embert, de nem eleve elrendeltek, hanem inkább az attitűdökhöz 

hasonlatosak (például Allport, 1955). 

 

1.1.1.3. Kevert modellek 

 

Már az előzőekben is láthattuk, hogy egyértelműen sem a képesség, sem a vonásalapú 

modellek nem tudják jól megragadni az érzelmi intelligenciát. Ha feltételezzük, hogy az 

érzelmi intelligencia inkább kompetenciák halmazaként írható le, akkor a kevert 

modellek megoldást jelenthetnek a képesség vagy vonás-e az érzelmi intelligencia 

kérdésre, amennyiben vonásokat és képességeket is magukba foglalnak.  

 

A legismertebb ilyen modell Goleman (1998/2004) nevéhez köthető. Szerinte az 

érzelmi kompetenciák két nagyobb csoportba sorolhatóak. Az egyik a személyes 

kompetenciák készlete, amely magában foglalja az öntudatosságot, ami részben érzelmi 

öntudatosság, pontos önértékelés és önbizalom; az érzelemszabályozást, ami részben 

önkontroll, részben megbízhatóság, öntudatosság, alkalmazkodóképesség és 

innovativitás; és az önmotiválást, ami részben kihíváskeresés, optimizmus, 

elkötelezettség és kezdeményezőképesség. A másik a társas kompetenciák köre, 

amelyhez a társas készségeken, mint a vezetés, kommunikáció, befolyásolás, változások 

elősegítése, konfliktuskezelés, kapcsolatépítés, együttműködés és csoportbeli 

készségek; kívül még az empátia tartozik, ami túl a beleélésen még magában foglalja a 

készenlétet, a szolgáltatói szemléletet, a különbségek tolerálását és mások fejlesztését. 

A Goleman (1998/2005) által kidolgozott mérőeszköz az Emotional and Social 

Competence Inventory (ESCI).  

 

Vagy megemlíthető Petrides és Furnham (2001) modellje, akik készségeket (mint az 

alkalmazkodás, asszertivitás, érzelmi kifejezés, érzelmi értékelés, mások érzelmeinek a 

kezelése, kapcsolati készségek, önértékelés, önmotiválás, szociális kompetencia, 

stresszkezelés) és vonásokat (mint az alacsony impulzivitás, a vonás empátia, vonás 
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boldogság és vonás optimizmus) tartanak az érzelmi intelligencia részeinek. A modell 

mérésére a szerzők a Trait Emotional Intelligence Questionnaire-t, azaz a TEIQue-t 

dolgozták ki (Petrides és mts-ai, 2003).  

 

Ide tartozik még Mikolajczak és munkatársai (2009) integratív modellje is. Szerintük az 

érzelmi intelligencia három szintet foglal magában, amelyek az ismeretek, a képességek 

és a vonások. Ez a három szint azonban csak lazán kapcsolódik egymáshoz, azaz 

például a dühkezelési ismeretek nem feltétlenül nyilvánulnak meg egy stresszteli 

szituációban. A szerzők szerint tehát ez a három szint disszociálhat egymástól. 

 

Ezek a modellek már a versengés feloldása felé, komplementaritás irányába mutatnak, 

azonban még mindig nem sikerült a tudományos közösségnek egy, mindenki által 

elfogadott érzelmi intelligencia modellben megállapodnia.  

 

1.1.2. Az érzelmi intelligencia mérhetőségének problematikája 

 

A fentebb ismertetett modellek legtöbbjének mérésére a szerzők maguk dolgoztak ki 

metodológiát.  

A képességalapú modell mérésére kidolgozott teszt, a MSCEIT felnőtteknek szól, 17 

éven felüliek tölthetik ki. A teszt 141 kérdést tartalmaz, kitöltése 35-45 percet vesz 

igénybe. A teszt továbbfejlesztett változata, a 2.0 verzió 2002-től működik on-line és 

papír alapon (Mayer és mts-ai, 2002). A teszt érzelmekkel kapcsolatos 

problémamegoldást vizsgál, amelyet feladathelyzetekként tár a kitöltők elé. A MSCEIT 

négy skálán mér, amelyek az érzelmi percepció, az érzelmi integráció, az érzelmi 

megértés és az érzelemszabályozás. A teszt jó reliabilitási mutatókkal rendelkezik 

(Mayer és mts-ai, 2003). A teszt valójában egy teljesítményteszt, amely feltételezi, hogy 

vannak jó és rossz válaszok, illetve hogy a jobban teljesítők időben is hatékonyabbak, 

azaz gyorsabban oldják meg a feladatot. Felmerülhet azonban a kérdés, hogy hogyan 

dönthető el egy érzelmi szituációban, melynek lényegi sajátossága a szubjektivitás, 

hogy mi a helyes válasz.  

A vonásalapú modell mérésére több tesztet is kidolgoztak, amelyek közül a 

legismertebb a Bar-On (1997) nevéhez köthető Emotional Quotient Inventory, azaz az 
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EQ-i. A teszt felnőttek számára készült, 16 éves kor fölött kitölthető. A leltár 133 

itembe, illetve 15 alskálába rendeződik, amelynek kitöltése hozzávetőleg 30 percet vesz 

igénybe. Minden állítást 5 pontos Likert-skálán kell a személynek megítélni: vajon 

mennyire jellemző rá az adott mondat. Kérdés azonban, hogy mennyire bízhatunk a 

személy ítéleteiben saját magáról, és érzelmi intelligencia helyett vajon nem csak 

érzelmi öntudatosságot mérünk-e.  

A kevert modell egyik mérőeszköze a már említett Goleman-féle (1998/2005) 

Emotional and Social Competence Inventory (ESCI) vagy a Petrides nevéhez köthető 

TEIQue (2009). Előbbi elsősorban munkahelyi környezetben történő vizsgálódásra 

alkalmas, egy olyan 360 fokos, azaz teljes körű mérőeszköz, amelyet szervezeti 

környezetben alkalmaznak. Az ESCI 18 kompetenciát vizsgál, négy skálába rendezve. 

Utóbbi széles körben alkalmazott, túlmutat a munka világán. A személyiség alapú 

érzelmi intelligencia modell mérőeszköze magyar nyelven is elérhető és 5 területet 

vizsgál a hozzájuk tartozó 15 alkotóelemmel, 153 kérdéssel. A TEIQue nagyon jó 

reliabilitási és validitási mutatókkal rendelkezik. 

Alább egy táblázatban összehasonlítjuk a megemlített módszereket részben az EI 

Consortium ajánlásai (2014, internetes forrás) alapján, részben Pérez és munkatársai 

(2005) módszertani tanulmánya alapján:  

 

Modell Szerzők Eszköz Leírás Mellette Ellene 

Képesség Mayer, 

Salovey, 

Caruso 

(2002) 

MSCEIT Négy 

képességet 

mér 

- A képességet 

feladathelyzetben 

vizsgálja 

- Az idői tényező 

fontos a 

képességmérésénél 

- Nehezen 

eldönthető, 

hogy mi a 

helyes válasz 

- A validitási 

mutatók nem 

mindig 

megfelelőek 

Vonás Bar-On 

(1997) 

EQ-i 5 faktor, 15 

alskála 

- magas alfa 

- van prediktív 

validitása 

Kérdés, hogy 

mennyire jó az 

önbeszámoló 

Kevert Petrides 

(2009) 

TEIQue 4 faktor, 15 

skála 

- magas validitás és 

reliabilitás 

Kérdés, hogy 

a 

képességekről 

be lehet-e 

számolni 

3. táblázat: Az érzelmi intelligencia mérőeszközeinek összehasonlítása 
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A táblázatban feltüntetett adatok értelmezéséhez azonban meg kell jegyeznünk, hogy 

mivel ma még nem létezik egységes definíciója az érzelmi intelligenciának, ily módon a 

különböző modellekben és mérőeszközökben eltérően konceptualizál(hat)ták a 

konstruktumot. E nélkül pedig lehetetlen az érzelmi intelligencia operacionalizálása.  

 

1.1.3. Az érzelmi intelligencia szerepe a munkahelyi környezetben 

 

A munka- és szervezetpszichológiában az affektív forradalom a 2000-es évek elején 

zajlott, kicsit késve,  az általános lélektanhoz képest. Bár, már akár 1959-ből találhatunk 

olyan tanulmányokat, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy a pozitív érzelmeknek milyen 

fontos szerepe van a kiváló munkahelyi teljesítményben, mégis hosszú ideig az 

érzelmekre, mint káros entitásokra tekintettek és nem foglalkoztak az affektivitás által 

nyújtott többlettartalommal, adaptív értékkel. Ez az úgy nevezett „érzelmek a 

kognícióval szemben” vita, amely hosszú időre száműzte az érzelmeket a 

munkapszichológusok vizsgálataiból. Jó ideig tartott, míg a kognitív képességek mellett 

a nem-kognitív képességek létjogosultságát is elismerték, bár már az 

intelligenciakutatás hajnalán  Wechsler, Gardner vagy Thorndike is utalt intellektuális, 

interperszonális és szociális képességekre, amelyek fontosak a hatékony alkalmazkodás 

szempontjából (Cherniss, 2000; Ashkanasy, 2004).  

Az érzelmi intelligencia fogalmának a megjelenése, amely kezdetben, mint a sikerhez 

szükséges kritikus komponensjelent meg, nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a 

szervezetekben is (újra) figyelmet fordítsanak az érzelmekre. Olyan longitudinális 

kutatások eredményei alapozták ezt meg, mint például a Sommerville-kutatás, amelyben 

kimutatták, hogy a hatékony életvezetésnek nem a kognitív intelligencia a legjobb 

előrejelzője, hanem bizonyos nem-kognitív, érzelmi és szociális képességek (Snarey és 

Vaillant, 1985; Feist és Barron, 1996). Az elmúlt évtized kutatásai alapján azt 

mondhatjuk, hogy a kognitív és az érzelmi képességek egymást erősítik és együttesen 

hozzájárulnak mind az egyéni, mind a csoportteljesítmény növekedéséhez (Cherniss, 

2000; Ashkanasy, 2004).  

Mára azt mondhatjuk, hogy az érzelmi intelligencia önmagában nem kulcsa ugyan 

mindennemű sikerességnek, azonban jelentős hatása van például az alkalmazkodás 
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területén, azaz a belső világ és a külső realitás összehangolásában. Ily módon az érzelmi 

kompetenciák, az egyéni és társas készségek csokra két úton járulhat hozzá a 

munkahelyi sikerességhez. Egyrészt a pozitív érzelmek elősegítik a motivációt, akár az 

önmotiválást is, serkentik a problémamegoldást, valamint növelik a teljesítményt és az 

elégedettséget. Másrészt az érzelmi kompetenciák hozzájárulnak a stressz káros 

hatásainak a csökkentéséhez, moderálják a negatív események hatását és csökkentik a 

turnover-viselkedéseket (Cherniss, 2000).  

Az elmúlt évtizedben számos kutatás bizonyította ezeket a hatásokat, és áttekintve a 

tanulmányokat úgy tűnik, hogy az érzelmi kompetenciákat három területen érdemes 

vizsgálni. Egyrészt a szervezet vezetőjének, másrészt a beosztottak érzelmi 

intelligenciája állhat a vizsgálat fókuszában, harmadrészt pedig magának a 

munkahelynek az érzelmi klímája lehet a vizsgálat tárgya.  

 

1.1.3.1. A vezetők érzelmi kompetenciái 

 

Minden szervezetben, kultúrától és struktúrától szinte függetlenül, a vezető egy 

központi személy, akinek a viselkedésére, a megnyilvánulásaira emiatt fokozottabb 

figyelem irányul, és ezért a hatása sokkal szerteágazóbb, mint más szervezeti tagoknak. 

Tudjuk, hogy napjaink szervezeteiben nem feltétlenül a szakmailag kiemelkedő 

teljesítményű munkatársak kerülnek vezető pozícióba, számukra a horizontális karrier 

utak vonzóbbak lehetnek. Korunk vezetői elsősorban érzelmi és társas kompetenciáik 

miatt kerülnek a vertikálisan magasabb, vezetői pozíciókba.  

A vezetővé váláshoz természetesen valamennyi szakmai tehetségre, valamint kognitív 

intelligenciára is szükség van. Kifejezetten tehetséges, kreatív, vezető szellemiségű 

gyermekeket megvizsgálva azt találták már általános iskolás korban, hogy azok a 

gyerekek, akiknél ezek a készségek és képességek magas érzelmi intelligenciával is 

társultak, jobban tudják kezelni az érzelmeiket, ügyesebben motiválják saját magukat és 

magasabb az önbizalmuk is. Mindezek megkönnyítik az alkalmazkodást, a 

problémamegoldást, és ilyen módon az érzelmi és a kognitív intelligencia egymás 

hatásait erősítik fel (Akca, 2010). Ezen interakció által gyorsabban juttatják magasabb 

pozícióba azt a személyt, aki rendelkezik ezekkel a kompetenciákkal (Obradovic és mts-
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ai, 2013). Hiszen a tudás, a kitartás és az énhatékonyság segítik az egyéni karriercélok 

elérését és a magas önbizalom, valamint öntudatosság pedig jobb elfogadottságot 

eredményez a munkatársak között (Behbahani, 2011). 

Természetesen az érzelmi kompetenciák nem csak az intelligenciával állnak 

kapcsolatban, hanem a személyiség egészével is. A magasabb érzelmi intelligencia 

általában magasabb extraverzióval és alacsonyabb neuroticitással társul. Munkahelyi 

környezetben vizsgálva ezek a vonások tűnnek a legfontosabbnak, mivel hatásuk akár a 

dolgozók magasabb önértékelésében is megjelenik, míg az érzelmi intelligencia többi 

személyiségvonással való kapcsolata vitatott. A vezető személyiségének hatását 

valószínűleg az érzelmi intelligenciája közvetíti a dolgozók felé, ezáltal is növelve a 

kölcsönös elégedettséget és javítva a munkahelyi légkört. A központi személy reakciói a 

stresszhelyzetekre, érzelmi stabilitása, centrális hangulata, fogékonysága a pozitív vagy 

negatív érzelmekre meghatározó a követők szempontjából, tulajdonképpen 

modellértékű. Egy érzelmileg rezisztens vezető pozitív modellként áll a dolgozók előtt 

(Johar és mts-ai, 2012).  

Túl ezen a modellszerepen a vezetői funkciókhoz, például mások jobb motiválásához, is 

hozzájárul a magasabb érzelmi intelligencia, legyen szó akár kisebb 

projektcsoportokról, akár a teljes szervezetről. A szenzitív vezető jól menedzseli a 

kapcsolatokat és moderálja a konfliktusok megoldását. Ehhez egyrészt érzelmi 

öntudatosságra, másrészt társas tudatosságra van szükség és elengedhetetlen az 

optimista szemléletmód (Obradovic és mts-ai, 2013). 

Ezek együttesen eredményezik, hogy az érzelmileg intelligens vezető vezetési stílusa 

általában transzformatív, ami azt jelenti, hogy rezonál a munkatársakra, egyfajta 

fejlesztő-coach szemlélettel közelíti meg az embereket és képes egy víziót, egy vonzó 

jövőképet állítani a szervezet tagjai elé, amelyet szisztematikusan követ is (Bass, 1981). 

A vezető érzelmi kompetenciái – a személyes és társas tudatossága, a kapcsolatkezelő 

képességei, az önértékelése és a kontrollképessége – ily módon megalapozzák a 

szervezetben a bizalmi légkört, egymás tiszteletét, az egymásra való odafigyelést és a 

munkához való hozzáállásban a proaktivitást és a kitartást (Obradovic és mts-ai, 2013; 

Goleman és mts-ai, 2003). Ezek a vezetői forráskompetenciák és az általuk létrejövő 

szervezeti kultúra teszi lehetővé, hogy a dolgozókra a vezető empowerment-szemlélettel 
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tekintsen, s felelősségük tudata teheti a dolgozókat motiváltabbá és jobban teljesítővé, 

elégedettebbé (Behbahani, 2011). 

 

1.1.3.2. A beosztottak érzelmi kompetenciái 

 

A munkavállalók érzelmi intelligenciájának vizsgálata elsősorban a munkahelyi 

teljesítmény, illetve a dolgozói elégedettség viszonylatában merült fel, azonban 

napjainkra nyilvánvaló, hogy a viszony ezen tényezők között árnyalt és többirányú.  

Általánosan elmondható, hogy a magasabb érzelmi intelligenciával rendelkező 

alkalmazottak kitartóbbak, nyitottabbak, bátrabbak és kevésbé ingerlékenyek (Ghiabi és 

Besharat, 2011). Mivel magasabb az érzelmi éberségük, ezért ezek a dolgozók inkább 

váltanak ki másokból szimpátiát és empátiát, így is növelve a jóllét érzetet (Tabatabaei 

és mts-ai, 2013; Cekmecelioglu és mts-ai, 2013; Ghiabi és Besharat, 2011). Az érzelmi 

és a személyiségvonások egymással is kapcsolatban állnak, s meghatározzák, hogy az 

alkalmazottak affektivitása és hangulati ítéletei milyenek (Ghiabi és Besharat, 2011). 

Minél inkább a pozitív mentális állapotok és a pozitív affektivitás jellemzi a 

munkavállalókat, annál inkább pozitívak lesznek a munkahelyi érzelmi ciklusok. Hiszen 

az érzelmek adaptív értéke természetesen a munkahelyi környezetben is megjelenik. 

Egyrészt abban, hogy az emberek fogékonyabbak lesznek a kínálkozó lehetőségekre és 

hajlandóbbak lesznek inkább kitartani a célok felé vezető úton. Másrészt abban is, hogy 

az érzelmi intelligencia moderálja a stressz hatásait, segít a frusztrációval való 

hatékonyabb megküzdésben (Yozgat és mts-ai, 2013). Harmadrészt, ugyancsak fontos a 

dolgozók belső motivációjának a megteremtése, amely az érzelmileg intelligens 

munkavállalóknak könnyebben megy, s ez a belső motiváció hamarabb vezet 

elégedettséghez, siker- és örömérzéshez (Cekmecelioglu és mts-ai, 2013).  

A fenti pozitív érzések gyakran kísérői a teljesítmény, a cél elérésének is. Úgy tűnik, 

hogy a magasabb érzelmi intelligenciájú munkavállalók esetében ezek az érzések 

inkább megjelennek, ők a teljesítményükkel kapcsolatban több pozitív érzést élnek át, 

elégedettebbek és produktívabbak is (Tabatabaei és mts-ai, 2013; Fisher és Noble, 2004; 

Cekmecelioglu és mts-ai, 2012). Mindez nemcsak egyéni, hanem csoportszinten is 

megjelenik, s nem csak hatékonyabbá válik a csoport teljesítménye, hanem jobban 
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működik a csoportdinamika is az érzelmileg kompetensebb csoportokban, hiszen a 

tagok hajlamosabbak a kooperációra, jobban kezelik a konfliktusokat, jobban tudják 

saját magukat megértetni és elfogadtatni (Jordan és Troth, 2004; Offerman és mts-ai, 

2004; Reus és Rhyme, 2004; Trivellas és mts-ai, 2013).  

Mindezek egyszerre okozzák az elégedettség és a teljesítmény növekedését, mely 

visszahat a munkavállalóra is: még kitartóbb lesz, még kreatívabb és rugalmasabb, 

jobban tud alkalmazkodni és pozitívabb lesz a hangulata. Minél inkább ez az állapot 

jellemzi a dolgozókat, annál kevésbé érvényesül a stressz hatása, s még nehezített 

munkakörülmények között is csökken a turnover-viselkedések, valamint a kiégés 

valószínűsége (Yozgat és mts-ai, 2013; Trivellas és mts-ai, 2013). 

Ezek az empirikus eredmények késztették arra a 2010-es évek szervezetpszichológusait, 

hogy elkezdjenek a dolgozók érzelmi kompetenciáinak a fejlesztésével foglalkozni 

(Mara és Mara, 2010), mert az egyéni önelfogadáson túl, ebben látják az egyik kulcsát 

annak, hogy növekedjen a szervezeti teljesítmény és jobb legyen a munkahelyi klíma. 

Hiszen az egyéni és a csoportbeli érzelmi klíma, valamint a dinamikai folyamatok jobb 

felismerése és megértése az egyéni- és csoportszintű érzelemszabályozás kritikus pontja 

(Caruso és Wolfe, 2001). 

 

1.1.3.3. A szervezeti érzelmi klíma 

 

Láthattuk, mennyire központi minden szervezetben a vezetők szerepe, s milyen sokrétű 

hatásai vannak az alkalmazottak érzelmi kompetenciáinak is. Önmagában azonban 

egyik sem meghatározó, hiszen a szervezet, mint működő rendszer összekapcsolja 

ezeket az egyéni és kiscsoportos hatásokat, létrehozva ezáltal a szervezet egészére 

jellemző sajátos érzelmi klímát. 

Az érzelmek tudományos megjelenése és elfogadása a szervezetekben és a szervezeti 

életben az „érzelmi esemény elmélethez” (Affective Events Theory) kapcsolható a ’90-

es évek dereka táján. Az elmélet Weiss és Cropanzano (1996) nevéhez köthető és 

kimondja, hogy a szervezet tagjai az őket érő ingerekre érzelmi választ is adnak, s ezért 

egyfajta érzelmi élmény és tapasztalás jelenik meg a munkahelyen is. A változó érzelmi 

szint eredhet belső tényezőkből, mint a hangulat ciklikussága vagy a személy 
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affektivitása, illetve eredhet külső tényezőkből is, mint a környezet vagy a zajló 

események. A megjelenő érzelemnek tehát oka és következménye is van, akár az 

érzelemvezérelt cselekedetekben, akár a munkával kapcsolatos attitűdben. 

Természetesen az érzelmek hatása nem csak közvetlen módon, hanem közvetetten is 

megjelenhet, sőt, akár változhat is, amennyiben a személy tudja kezelni akár saját 

hangulatait és érzéseit, akár a másokét (Weiss és Cropanzano, 1996).  

Egy évtizeddel később a szervezeti érzelmi ciklusok elmélete kapcsán ismét fókuszba 

kerültek az érzelmek a munkahelyi környezetben, méghozzá a kognícióval együtt. A 

szerzők szerint az érzelmek a gondolkodásra és a viselkedésre is hatnak, s ezzel 

alapvetően meghatározzák a szervezetben zajló folyamatokat: a motívumokat, a 

döntéseket és a klímát. Ez a kontextus és ennek az érzelmek által okozott változásai 

folyamatosan hatnak és visszahatnak a szervezetre magára és az egyes tagokra is. Az 

érzelmi ciklusok tulajdonképpen folyamatosan jelen vannak a szervezeti működésben, 

bár jellemzően nem kiszámítható a megjelenésük és a terjedésük. Meglehet, hogy 

egyetlen kétszereplős helyzetből kiinduló érzelem a szervezet egészére gyakorol 

valamilyen direkt vagy indirekt hatást az érzések, a viselkedések, a gondolkodás vagy a 

kapcsolatok területén. Az érzelmek terjedésének és ciklussá válásának három főbb útja 

van, amelyek az érzelmi fertőzés, az érzelmi párbeszéd és az érzelmek értelmezése. 

Ezekben a folyamatokban az érzelmek olyan kommunikációs eszközök, amelyek 

speciális üzenetet közvetítenek egy bonyolult és sokrétű kontextusban (Hareli és 

Rafaeli, 2008). Maguk a szerzők nem neveznek meg konkrét érzelmi kompetenciákat, 

azonban felhívják a figyelmet bizonyos képességek fontosságára, amelyek akár az 

érzelmi intelligencia modelljeibe is beilleszthetők, mint az érzelmek felismerésének és 

az érzelmek információként való felhasználásának a képességei. Előbbi jelentősége 

abban áll, hogy meghatározza a kifejezővel szembeni viselkedés irányát vagy éppen a 

kifejezővel kapcsolatos attitűdöt, míg utóbbi szerepe az, hogy elősegíti az érzelmi 

párbeszédet, valamint a következtetések levonását és a helyzetek-cselekedetek 

alakítását, amennyiben az érzelmet a másik személyéről és helyzetéről árulkodó 

információnak tekintjük (Hareli és Rafaeli, 2008).  
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1.1.4. Mit tudunk a fogyatékos személyek érzelmi kompetenciájáról? 

 

Mind a hazai, mind a nemzetközi szakirodalom elismeri és hangsúlyozza az érzelmi 

kompetenciák fontosságát a hatékony boldogulásban az ember életében, azonban 

viszonylag kevés empirikus adatot találunk arról, hogy milyen szerepe van a 

fogyatékkal élő emberek életében ezeknek a kompetenciáknak. Feltételezhetjük, hogy a 

szerepük ugyanolyan fontos, ha nem fontosabb, hiszen az intelligencia önmagában nem 

felelős a hatékony döntésekért, az életvezetési készségekért. Míg a kognitív 

feladatokban az intellektus, addig a társas helyzetekben az érzelmi intelligencia 

fejlettsége a fontos – azonban ezt árnyalják még egyéb tényezők is, például az alacsony 

stressz-szinttel jellemezhető helyzetekben az intellektus fontosabb szerepet játszik, 

kockázatos, magas stresszel jellemezhető szituációkban azonban az érzelmi 

intelligenciáé a főszerep (Antonakis és mts-ai, 2009; Van Rooy és Viswesvaran, 2002). 

Mindezt támasztja alá és erősíti fel, hogy a kognitív és érzelmi intellektus egymással 

interakcióban van, mert például a végső teljesítményben az érzelmi intelligencia képes 

kompenzálni az alacsony intellektuális képességeket, sőt bizonyos helyzetekben akár 

helyettesítheti is az érzelmi intelligencia a kognitív intelligenciát. A kompenzáló hatás 

megjelenését a személy által birtokolt egyéb képességek határozzák meg, hiszen az 

érzelmi és a kognitív intelligencia az általános intelligencia terület-specifikus részeinek 

is tekinthetőek, melyek ily módon hatással vannak a teljesítményre. Megjegyezzük, 

hogy ez a többféleség már a korai intelligencia elméletekben is megjelenik, és a jelen 

gondolatmenethez Gardner (1999) többszörös intelligencia modellje áll a legközelebb, 

amelyben hét egymástól független intelligenciát határoz meg, amelyeket az alábbi ábra 

szemléltet: 
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1. ábra Gardner korai elmélete a többszörös intelligenciáról (Gardner, 1999 alapján) 

 

Hogy melyik intellektuális képesség hatása erősebb, azt a kognitív intelligencia szintje 

határozza meg: minél alacsonyabb a kognitív intelligencia, annál erőteljesebben jelenik 

meg a jó teljesítményben az érzelmi intelligencia hatása (Coté, Miners (2006) 

Antonakis és mts-ai, 2009 alapján).  

A magyar gyógypedagógiai pszichológia a ’70-es években meghatározta a fogyatékos 

felnőttek és gyermekek érzelmi kompetenciájának a vizsgálati irányait, módjait és 

hangsúlyozta ennek fontosságát (Illyésné, 1987), azonban jelentős empirikus 

kutatásokat nem végeztek a témában. Nyugat-Európában és az Amerikai Egyesült 

Államokban, bár a fogyatékos személyek integrációja jóval magasabb, mint hazánkban, 

az érzelmi kompetencia vizsgálatok nem őket célozzák. 

Áttekintve az elmúlt másfél évtized empirikus munkáit, elsősorban a figyelemzavaros, a 

viselkedészavaros és a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek és felnőttek érzelmi 

kompetenciáját vizsgálták. Általánosságban elmondható, hogy ezek a gyermekek 

szegényesebb társas készségekkel rendelkeznek, gyakrabban diszfunkcionális a társas 

viselkedésük és a társak kevésbé fogadják el őket, továbbá az önértékelésük is 

alacsonyabb szinten van, mint az „egészséges” kortársaké (Gresham, MacMillan, 1997; 

Eisenhower és mts-ai, 2007). Éppen ezért a pozitív kapcsolatok és az érzelmi 

interperszonális i. 

zenei i. 

téri i. 

matematikai- 

logikai i. 

nyelvi i. 

testi-kinesztéziás 

i. 

intraperszonális i. 
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kompetencia megléte, valamint a negatív viselkedések elkerülése különösen fontos 

(Haynes és mts-ai, 2013). Elvétve akadnak olyan tanulmányok, amelyek egy-egy 

konkrét fogyatékossággal élő csoportot vizsgálnak, mint egy olasz kutatás, amely a 

cochleáris implantátummal ellátott hallássérült gyermekeket vizsgálta. Leíró 

eredményeik szerint a gyermekek intellektuális képességeiben nincs jelentős eltérés a 

hallókhoz képest, de az érzelmi és társas életük jóval szegényesebb (De Giacomo és 

mts-ai, 2013). 

A nemzetközi szakirodalom áttekintése alapján a fogyatékkal élő emberek vizsgálatának 

másik kiemelendő tanulsága, hogy az érzelmi kompetencia fejleszthető, s ezáltal 

segíthet leküzdeni azokat a szociális hátrányokat, amelyeket a kezdetben alacsonyabb 

kiindulási szint okoz. El kell tehát gondolkodnunk azon, hogy az érzelmi intelligenciát 

megpróbáljuk-e a személyiségvonások vagy intelligenciafaktorok rendszerébe 

beilleszteni vagy ehelyett a definíciós vita helyett elfogadjuk az érzelmi kompetenciák 

létét és fontosságát, és hatásaikra figyelünk inkább.  

 

1.1.5. Mennyit fogadjunk el az érzelmi intelligencia tárgykörében 

felhalmozott tudásmennyiségből? 

 

A jelenleg ismert kompetitív érzelmi intelligencia modellek vizsgálata után levonható a 

következtetés, hogy minden modell rendelkezik támogató és cáfoló bizonyítékokkal, s 

talán célszerűbb lenne az eddigi modelleket egy komplementer modellben ötvözni, 

ahogyan az újabb keletű elméletek már mutatnak ilyen törekvéseket.  

Gondolkodjunk bármelyik modellben, az biztos, hogy az érzelmi kompetenciáknak a 

mindennapi egyéni és szervezeti életben jelentős szerep jut. Kiemelhetjük itt azokat a 

kompetenciákat, melyek szinte minden érzelmi intelligencia modellnek elemei, mint 

akár a személyen belüli, akár a személyközi érzelmi észlelés és érzelemkezelés, illetve 

olyan szélesebb körben értelmezhető konstruktumokat, mint a hangulat vagy az 

optimizmus.  

Anélkül, hogy a modellek közül választanánk, kijelenthetjük, hogy az érzelmi 

intelligencia tudománytörténetileg rövid idő alatt nagy szakmai és hétköznapi 

népszerűségre tett szert, s mára úgy tűnik, hogy nem ez az egyetlen kulcs a sikerhez, de 
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mindenképpen jelentős annyiban, hogy az érzelmek és különböző érzelmi készségek és 

jártasságok szerepét a sikeres magán- és munkahelyi életben legalizálta.  

 

1.2. Az érzelmek adaptív funkciója, a pozitív pszichológia szemlélete 
 

Egy ’30-as években indult longitudinális kutatás, amely katolikus apácákat vizsgált, 

kimutatta, hogy azok az emberek, akik több pozitív érzést élnek át, akár 10 évvel is 

tovább élnek. Ennek a hátterében feltehetően nem az érzelmek túlélésre gyakorolt 

közvetlen hatása áll, hanem egy közvetett folyamat: a megélt pozitív érzések kitágítják 

az ember aktuális gondolkodási eszköztárát és ezáltal segítenek a későbbi források 

megteremtésében, felépítésében. Ezek a fizikai, intellektuális, pszichológiai és társas 

források rendelkeznek majd a későbbiekben evolúciós túlélési értékkel is, védve a 

személyt a negatív hatásoktól és károsodásoktól (Frederickson, 2003). 

Az érzelmi intelligencia konstruktum megjelenése nagy lépés volt azon az úton, hogy az 

érzelmek adaptivitása újra előtérbe kerüljön, és egy olyan alternatívát kínáljon az 

életben való sikeres boldoguláshoz, amely folyamatosan fejleszthető. Nevezzük akár 

érzelmi intelligenciának, akár érzelmi kompetenciák csoportjának, az bizonyos, hogy az 

érzelmek és az azokkal való bánásmód a pozitív pszichológiai terület integráns része. A 

kutatások alátámasztják, hogy az érzelmi kompetenciáknak szerepe van a hatékony 

életvezetésben és negatív összefüggésben vannak a diszfunkcionális viselkedéssel. 

Éppen ezért mind az oktatásban, mind a munkahelyeken nagyon nagy szerephez 

juthatnak (Salovey és mts-ai, 2002). A pozitív pszichológia mind nagyobb térnyerésével 

az érzelmek, s az ezekre épülő képességek egyre fontosabbá váltak. Az érzelmek 

evolúciós értéke Darwin, majd az érzelmi intelligencia témakörében Bar-On 

munkásságában tűnik fel és a pozitív pszichológiában Csikszentmihalyi és Seligman 

munkássága révén jelenik meg. Azokon a területeken, amelyeken a pozitív pszichológia 

vizsgálódik, az érzelmi intelligencia is rendelkezik kutatási eredményekkel, mint a 

túlélés, a növekedés, a jó teljesítmény, a boldogság, a jóllét vagy az értelmes élet. A két 

terület összekapcsolódik, hiszen a szemléletmód, amely az erősségekre, a lehetőségekre 

és a fejlődésre koncentrál, meghatározza mindkét kutatási irányt. Ilyenek az érzelmek 

megértése, az öntisztelet, a társas és csoportkészségek, az önszabályozás, a 

döntéshozatal, az optimizmus, az önkiteljesítés, valamint a boldogság és a jóllét. 
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Másrészt a vizsgált változók és az összefüggések is azonos irányba mutatnak, láthatóan 

az érzelmi kompetenciák és a boldog, hatékony, egészséges és produktív életmód 

egymást erősítik (Bar-On, 2010). 

 

1.2.1. A fogyatékosság megjelenése a pozitív pszichológiában 

 

Az a szemléletmód, amellyel a pozitív pszichológia rendelkezik, amely átteszi a 

hangsúlyt a betegségekről és a gyengeségekről az erősségekre, a gyógyításról a 

megelőzésre (Seligman, Csikszentmihalyi, 2000), nagyon fontos szemléleti keret a 

fogyatékosságtudományban. Megtalálni azokat a személyiségjegyeket és környezeti 

tényezőket, amelyek pufferként működhetnek a mindennapi élet kihívásai között, akár a 

rehabilitáció, a fogyatékos személyek jóllététnek kulcsa is lehet. Az élethosszig tartó 

pozitív fejlődés, a sikeres és örömteli élet olyan pozitív vonásokkal határozható meg, 

mint a szubjektív jóllét, optimizmus, boldogság és önmeghatározottság. Ezek a pozitív 

vonások teszik az életet élhetővé és értelmessé. Amelyben az ember jól funkcionál – 

azonban túl is mutat az egyéni pozitív jellemzőkön és élményeken azáltal, hogy a 

környezetet és az intézményeket is pozitívnak tételezi – ez a szemléletváltás talán még 

hangsúlyosabb, amikor fogyatékos személyekkel dolgozik valaki (Gable, Haidt, 2005). 

Jelentős mennyiségű empirikus tanulmány született fogyatékos emberekkel foglalkozó 

nővérek, orvosok és pedagógusok körében, melyek mind azt sugallják, hogy ebben a 

fokozott stresszel járó helyzetben, a nehezített feladatok között a személyzet nagyon sok 

negatív élményt él át, és ezért különösen hangsúlyos a pozitív erőforrásaik fejlesztése, 

hogy az intézményi környezetet is át lehessen formálni (például Zijlmans és mts-ai, 

2013). Egy ausztrál rendszerező tanulmány szerint a fogyatékos személyeket támogató 

munkákban a kiégést a szerepekkel kapcsolatos problémák és a visszajelzések nem 

megfelelő volta okozza, valamint ehhez járul hozzá az is, hogy kevesebb örömöt 

találnak a munkában, mint amennyi nehézséget (Vassos és mts-ai, 2013). Mindez 

érthető, hiszen a teljesítmény, a sikerek elérése nehezített, jóval nagyobb erőfeszítések 

szükségesek a segítők részről a lehet, hogy nem is ugyanakkora eredményhez bármilyen 

mozgási vagy mentális tanulási helyzetben. Ennek feloldásához további speciális 

szakemberekre, képzésekre és szemléletformálásra lenne szükség. 
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A pozitív pszichológia célmeghatározásai között szerepel továbbá a társas-társadalmi 

problémák feltárása és a segítségnyújtás ezek megoldásában, a fentebb már említett 

egyéni erősségek és az életcél, értelem megkeresésének a segítségével. Mindez azt is 

feltételezi, hogy interdiszciplináris együttműködés zajlik a pszichológia, az oktatás, az 

orvoslás és további területek között (Lopez, Magyar-Moe, 2006). Több területet bevonó 

együttműködést igényel  a fogyatékos személyekkel való foglalkozás és rehabilitáció is. 

Ugyanaz a szemléleti keret jelenik meg tehát a foglalkozási rehabilitáció modern 

szemléletében, mint a pozitív pszichológiában. A hangsúly ily módon átkerül az 

erősségekre és a megmaradt képességekre, s minél inkább elterjed a pozitív 

pszichológiai hozzáállás a rehabilitációban, annál jobban erősítik egymást ezek a 

folyamatok. Mivel a pszichológiai rehabilitáció a komplex rehabilitáció része, ezért 

ennek a pozitív trendnek a hangsúlyozása kiemelten fontos, újszerű és értékes 

látásmódot ad a rehabilitációhoz. 

 

1.3. A komplex rehabilitáció elmélete és gyakorlata 

 

A fogyatékosság értelmezése, legyen az akár veleszületett, akár a későbbi életkorban 

kialakuló változás, mára jelentős átalakuláson ment keresztül. Az emberi jogok 

egyenlőségén túl, amely minden nemzet és nemzetközi szövetség alapelve, egyre 

inkább a kiszélesedő társadalmi részvétel, a fogyatékosság megváltozott szemlélete 

kezd teret hódítani. Ennek a szemléletnek az elterjedéséhez nagymértékben hozzájárul 

az Egészségügyi Világszervezet (WHO) újabb típusú klasszifikációs rendszere, a 

Funkcióképesség Nemzetközi Osztályozása (WHO, 2001/2003).  

A komplex rehabilitációs folyamat alanya tehát a fogyatékos személy, aki az 1998. évi 

XXVI. törvény alapján az az ember, „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” (4§, a). A törvény szövegéből is látható, hogy a kiindulási alap a biológiai 

károsodás, azonban az FNO bevezetése egy hangsúlyeltolódást eredményezne, s a testi 

struktúrák és/vagy funkciók sérülése helyett a funkcióképességre fordítva a figyelmet. 
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Azonban a funkcióképesség teljességében vagy éppen akadályozottságában a személyen 

túl a környezetnek is jelentős szerepe van, azáltal, hogy létrehozza-e a funkcionális 

akadályozottságot vagy nem . Az a fajta szemléletváltás, amelyet az FNO jelentene, 

megváltoztathatná a diagnosztikus protokollt, valamint a rehabilitációs folyamat 

egészét. Jelenleg a rehabilitáció az Esélyegyenlőségi törvény értelmében „az 

egészségügyi, mentálhigiénés, oktatási, képzési, átképzési, foglalkoztatási, szociális 

rendszerekben megvalósuló folyamat, amelynek célja a fogyatékos személy 

képességének fejlesztése, szinten tartása, a társadalmi életben való részvételének, 

valamint önálló életvitelének elősegítése” (4§, b). A meglévő funkciókra való építés, 

valamint a funkcióképesség növelése a komplex rehabilitációs folyamatnak az alapja.  

A komplex rehabilitáció minden résztvevőtől holisztikus szemléletet kíván, hiszen az 

FNO értelmében egyszerre veszi figyelembe az egészségi állapotot a testi funkción és 

struktúrán keresztül, a környezetet és a személyes tényezőket, valamint ezek különféle 

interakcióit. Ennek alapján a funkcióváltozásból nem következik egyenesen a 

tevékenység akadályozottsága és a fogyatékosság ténye, ahogy nem következik a 

társadalmi részvétel akadályozottsága sem (WHO, 2001/2003). Nem szabad figyelmen 

kívül hagynunk, hogy egy betegség csak biológiai szinten a személy sajátja, a 

fogyatékosság azonban már a személy-eszköz-környezet rendszer tulajdonsága. 

A komplex rehabilitáció lehetséges résztvevőit, a hatások irányát szemléleti az alábbi 

ábra (Könczei, 2009): 
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2. ábra: A komplex rehabilitáció modellje (Könczei, 2009, 22. oldal) 

 

Az ábra az FNO új paradigmája alapján készült, amely a rehabilitációt kétirányú 

folyamatnak tekinti. Eszerint az irányelv szerint a középpontban álló fogyatékos 

személy rehabilitációja nem jöhet létre a társadalom rehabilitálása nélkül, mivel a 

legtöbb olyan intézkedés, amely a szociális, a pszichológiai, a környezeti, az 

önérvényesítési vagy akár a foglalkozási rehabilitációt célozza, egyszerre hat a 

megváltozott képességű személyre és az őt körülvevő társas-társadalmi környezetre. 

Természetesen más-más célja lehet egy tervezett rehabilitációs intézkedésnek az eltérő 

szinteken, hiszen például véve a foglalkozási rehabilitációt a társadalom számára és 

szempontjából az ésszerű – és életszerű – megoldások a fontosak és kívánatosak, addig 
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az egyén szempontjából az (adaptált) munkahelyhez való alkalmazkodás a hangsúlyos 

(Könczei, 2009). 

Itt jegyeznénk meg, hogy a komplex rehabilitáció szegmensei közül napjainkban 

Magyarországon elsősorban az orvosi és a pedagógiai rehabilitáció működik 

megfelelően (Kullmann, 2010), és a többi területen is folyamatos a fejlődés.  

 

1.3.1. A foglalkozási rehabilitáció modelljei 

 

A fentiek alapján az International Labour Organization (ILO) szerint a foglalkozási 

rehabilitáció alanyai azok a megváltozott munkaképességű, fogyatékos személyek, 

akiknek állásszerzési, állásban maradási és előmeneteli lehetőségei lényegesen 

romlottak a testi vagy értelmi képességeik hivatalosan megállapított megváltozása miatt 

(www.ilo.org). Magyarországon jelenleg gyermekkorban a fogyatékossági területileg 

illetékes Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, valamint felnőttkorban 

országszerte a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (rövidebb nevén az NRSZH) 

állapíthatja meg a fogyatékosság, illetve a megváltozott munkaképesség tényét és 

mértékét. A bizottságok, valamint a rehabilitációban résztvevő szervezetek 

elhelyezhetőek a foglalkozási rehabilitáció nemzetközileg ismert keretrendszerében és 

modelljeiben, amelyeknek általános célja munkához segíteni azokat, akik szeretnének és 

– bizonyos támogatással – potenciálisan képesek is dolgozni. Az alapvető rehabilitációs 

stratégiák egyik csoportját a fentről lefelé irányuló folyamatok jelentik. Ezek alapja, 

hogy a fogyatékosság és a csökkent munkaképesség nem feltétlenül járnak együtt, 

amely elv az FNO szellemében hazánkban is alkalmazható. Ebben a rendszerben a 

rehabilitáció költségei és a várható hasznok személyre szabottan kiszámítottak.  Az 

állam célja egyrészt ezáltal a fogyatékos emberek társadalmi részvételének elősegítése, 

másrészt állami szerepvállalás a rehabilitációba nem bevonható megváltozott 

munkaképességű személyek anyagi szükségleteinek biztosítása. Az első feladat ernyője 

alatt az állam incentíveket, ösztönzőket vezet be a foglalkoztatás növelésének 

érdekében, és igyekszik a potenciálisan demotiváló faktorokat eltávolítani a 

foglalkoztatás és a munkavállalás útjából. A foglalkoztatást elősegítő állami 

intézkedések lehetnek például a megváltozott munkaképességű munkavállalók után járó 

járulékkedvezmények, továbbá eseti akár bérjellegű, akár az adaptációt szolgáló 
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támogatások. Ezen túlmenően a foglalkoztatás növekedéséhez hozzájárulhat még a 

büntetések elkerülésének a vágya, hiszen a rehabilitációs hozzájárulás fizetési 

kötelezettsége alól mentesülhetnek a kvótát teljesítő vállalkozások (2009. évi LXXVII 

tv 129.§). A komplex rehabilitációt tekintve stratégiai kérdés, hogy a foglalkozási 

rehabilitáció[s team] mikor kapcsolódik be a komplex rehabilitációs folyamatba. 

Németországban például már a legkorábbi, egészségügyi intervenciók során megjelenik 

a foglalkoztatási aspektus is, és ez hazánkban az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 

(OORI) gyakorlatában is megjelenik. Az alapvető rehabilitációs stratégiák másik 

csoportját a lentről felfelé irányuló folyamatok jelentik. Ebben a rendszerben az 

egészségügy, a munkaügyi hivatal és a magánszféra is a munkáltatókra fókuszál a 

munkaadók kulcsszerepét felismerve, hiszen nekik kell motiváltnak lenni a 

rehabilitációs stratégiák támogatásában. Amint a megváltozott munkaképességű 

munkavállaló egészségi státusza megengedi, azonnal el kell kezdeni a reintegrációt a 

társadalomba és a munka világába. Az egészségügy fő célja a munka világába való 

visszasegítés egy komplex rehabilitációs célállítás mentén, amelyben az orvosi 

intervenciókon túl pszichológiai és multidiszciplináris támogatást is kapnak a 

megváltozott munkaképességű személyek (Frank, Sawney, 2003). A két stratégiának a 

hatékony foglalkozási rehabilitációban egyszerre kell jelen lennie, és minden 

egészségügyi dolgozónak törekednie kell arra, hogy pozitívan szemléltesse a munkába 

való visszaállást, valamint a foglalkozás-egészségügyi orvosoknak minél inkább jelen 

kell lennie a munka világában is, hogy a rehabilitáció és reintegráció folyamata minél 

gördülékenyebben menjen, mert csak így lehet sikeres a rehabilitációs folyamat.
1
 

 

  

                                                 
1
 A nemzetközi szakirodalom áttekintése alapján a foglalkozási rehabilitáció sikerességének a kulcsa 

egyrészt az idői tényező, másrészt a munkaadók és a társadalom aktív részvétele a folyamatban. 

Általánosan kiemelhető továbbá, hogy a nemzetközi legjobb gyakorlatokban átfogó cél az 

életkörülmények javítása, valamint a mentális és fizikai jóllét elérése. Az áttekintett szakirodalmak 

alapján elmondható, hogy szinte minden esetben fókuszba kerül az egyén élettörténete és foglalkoztatási 

előzménye, a képzettsége, a kommunikációja, valamint azok az életképességek melyek szükségesek az 

önállósághoz, mint például munkakereső képesség és más különleges szükségletek. A nemzetközi 

gyakorlatban minden lehetséges résztvevő motivációját igyekeznek valamilyen módon biztosítani. 

(Begbie, 2012; Ekholm és Ekholm, 2006; Frölich és mts-ai, 2004; Gard és Larsson, 2003; Hesmati és 

Engström, 2001; MArnetoft, 2000; McNamara és Miller, 2006; Rustenburg és mts-ai, 2004; Tews és mts-

ai, 2003; Social Security Administration USA, 2014; Vocational Rehabilitation Association, 2014) 
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1.3.2. A magyarországi foglalkozási rehabilitáció felépítése a vizsgálat 

időszakában 

 

A foglalkozási rehabilitáció alanyai hazánkban is az ILO által meghatározott 

megváltozott munkaképességű munkavállalók, akik betöltötték a 18. életévüket, tehát 

felnőtt munkavállalóknak számítanak.  

Mindeddig az életkorig - illetve ha a megváltozott képességű személyek vagy 

fogyatékos fiatalok felsőbb fokú tanulmányokat folytatnak, akkor a tanulmányaik 

végéig -, az oktatási és gyógypedagógiai rehabilitáció területére tartoznak, ahol a 

minősítési rendszer az adaptált vizsgáló eljárások alkalmazásával igyekszik elérni, hogy 

minél reálisabb kép alakuljon ki a fogyatékos gyermekek/fiatalok 

képességstruktúrájáról és ennek alapján részesülhessenek a célzott gyógypedagógiai 

rehabilitációban. Ez utóbbi jelent minden olyan szervezett társadalmi tevékenységet, 

amely elősegíti ezeknek a veleszületett ok, fejlődési rendellenesség, betegség vagy 

baleset miatt fejlődésében megzavart és ezért a közösségi részvételben akadályozott 

gyermekeknek vagy felnőtteknek a társadalmi reintegrációját. A gyógypedagógiai 

rehabilitáció „a társadalom által biztosított, szervezett tevékenységek és támogatások 

rendszere, amelynek segítségével és a megmaradt képességeikre alapozva e 

személyeknek a közösség életében való részvétele javítható, kiteljesíthető. A 

rehabilitáció ebben a szűkebb értelemben orvosi, nevelési, foglalkoztatási és szociális 

intézkedések tervszerű, együttes és összehangolt, az egyénre adaptált alkalmazása, 

amelyben nélkülözhetetlen az érintett személy tevőleges részvétele” (Kullmann, 2001, 

268. oldal).  

A rehabilitációban tehát kiemelten fontos a beteg, azaz a sérülést elszenvedett személy 

hozzáállása. Az az orvosokból, pszichológusokból és gyógytornászokból álló team, aki 

a rehabilitációs folyamat során foglalkozik a személlyel, az OORI gyakorlatában 

kliensközpontú, valamint fizikai és pszichés aspektusból is törődnek a rehabilitálandó 

személlyel, figyelembe véve nemcsak a jelenlegi, hanem a premorbid jellemzőit is, 

ezzel eleget téve a biopszichoszociális modell kívánalmainak. Ez nagyon fontos, mivel 

az általában baleset követeztében megváltozó testkép elfogadása, beépítése az új 

énképbe és identitásba, kulcstényező a folyamatban. A pszichológus szerepe ebben a 

kezdeti szakaszban kiemelkedő, tulajdonképpen kíséri-segíti a traumát elszenvedett 
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személy gyászmunkáját. Az ilyen módon kialakított reális énkép az alapja a későbbi 

önelfogadásnak, majd a munkavállalásnak. A rehabilitáció munkapszichológiai 

folyamatát az alábbi ábra szemlélteti (Mészáros, 2007): 

 

3. ábra A munkapszichológiai rehabilitáció folyamata (Mészáros, 2007 alapján) 

 

A felnőtt megváltozott munkaképességű munkavállalókra irányuló foglalkozási 

rehabilitáció több ágazaton és nagyobb országos szervezeten ível át, a WHO 

horizontális megközelítési irányelvei alapján (WHO, 2000). A ma hatályos intézményi 

és infrastrukturális rendszer az elmúlt három évtizedben jelentős szervezeti és 

szervezési átalakuláson ment keresztül, melynek ismertetése nem képezi ennek a 

dolgozatnak a tárgyát. A megkérdezések időpontjában érvényes, azaz a 2013-2014-ben 

hatályos, hivatalban és érvényben lévő, valamint működő főbb résztvevőket és 

tevékenységüket az alábbi táblázat foglalja össze:  
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Szervezet Feladat, hatáskör 

Emberi Erőforrások Minisztériuma A foglalkozási rehabilitáció stratégiai 

irányítása, a költségvetés előkészítése, 

valamint a fogyatékos személyek jogait érintő 

jogszabályok, ellátások, szolgáltatások, 

támogatások szakmai tervezése. 

Az Országos Fogyatékosügyi Tanács 

működtetése, valamint az ÁFSZ foglalkozási 

rehabilitációs tevékenységének szervezése és 

koordinálása. 

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságok A személyek kiértesítése, az állapot 

felülvizsgálatára irányuló kérelmek 

befogadása, továbbítása a rehabilitációs 

hatósághoz. 

Részt vesz a rehabilitációs járadék 

megállapításában, valamint a foglalkozási 

rehabilitáció megkezdésében. 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal A közvetett irányítást a Főigazgatóság látja el. 

A rehabilitációban közvetlenül vesznek részt a 

Regionális Igazgatóságok és Kirendeltségeik, 

akik a komplex minősítést végzik szakértői 

bizottságokként első és másodfokon.  

A rehabilitáció magában foglalja az orvosi, 

gyógyító tevékenységet, a szociális, valamint 

a foglalkozási rehabilitációt. 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és 

intézményei a Foglalkoztatási és Szociális 

Hivatal, Regionális Munkaügyi Központok, 

a Munkaügyi központ kirendeltségei 

A foglalkozási rehabilitáció koordinálását és 

az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások 

biztosítását végzi: szolgáltatásokat szervez, 

információt nyújt a kliens számára, 

támogatásokat javasol, állásokat, 

munkahelyeket tár fel, kapcsolatot tart fenn a 

munkaadókkal és szolgáltató szervezetekkel, 

továbbá külön jogszabályban meghatározott 

feladatokat lát el a komplex rehabilitációval 

kapcsolatban. 

4. táblázat A foglalkozási rehabilitációs folyamatban résztvevő állami szervek és szervezetek, valamint 

feladataik 

 

Kiemelten foglalkozunk ezek közül a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal, 

mint olyan hatósággal, amely a minősítést végzi. Ezen tevékenység komplexitását az 

adja, hogy a bizottságok megfelelő szakemberei az egészségi állapoton túl vizsgálják az 

egyes képességeket, a motívumokat és a szociális helyzetet is, mivel ezek eredője a 
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munkába való visszatérésre való késztetés. Az egészségi alkalmasságon túl a fenti 

három tényező fontos ahhoz, hogy a munkába való visszatérés és a munkahelyen való 

beválás sikeres lehessen. A szervezet működését a 2011. CXCV. törvény szabályozza a 

minősítéssel, az ellátással, az együttműködéssel és a rehabilitációs tervvel, illetve 

javaslattal kapcsolatban. Ez a törvény határozza meg, hogy akinek az egészségi állapota 

40%-ban vagy annál nagyobb mértékben károsodott, azaz egészségi állapota 60%-os 

vagy annál kisebb, az a személy számít ma Magyarországon megváltozott 

munkaképességűnek.. Ezek az emberek kerülnek be a minősítés után a foglalkozási 

rehabilitációs folyamatba és az utánkövetési rendszerbe. A rehabilitációba való aktív 

bevonódás miatt két kiemelt területet külön megemlítünk. Egyik a foglalkozási 

rehabilitációs értékelés, amely a személy képzettségére, érdeklődésére, a számára 

szükséges speciális feltételekre, a munkahelyek felé terhelhetőségére és az egyéni 

akadályokra helyezi a hangsúlyt. A másik a rehabilitációs folyamat szociális 

megalapozása, ahol a vizsgálat fókuszában a kommunikációs készségek, a motiváció és 

az attitűd, az életvezetés, a probléma-megoldási és alkalmazkodási készségek, valamit 

az érzelmi és szociális kapcsolatok állnak. Egy optimális helyzetben minden személy 

esetében mind a fizikai mind a pszichoszociális tényezők vizsgálatára sor kerül, 

azonban a jelentős terhelés miatt a gyakorlatban a vizsgálatoknak csak bizonyos 

csoportját végzik el. A döntési algoritmust az alábbi ábra szemlélteti (Izsó és mts-ai, 

2013). 
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4. ábra A munkába való visszatérés folyamatmodellje a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

protokolljában (Izsó és mts-ai, 2013, 8. oldal) 

 

Mindezen vizsgálatok szolgálják, hogy a megváltozott munkaképességű személyről 

minél részletesebb képességprofil álljon a rendelkezésre, ezzel elősegítve a későbbi 

munkavállalásban a reális célok kitűzését.  

Az alapos felmérés ellenére mégis nagyon sok megváltozott munkaképességű személy 

marad ki a foglalkoztatásból, ezzel terhelve a társadalmi-szociális rendszert. Ebből is 

látható, hogy a rehabilitációs pszichológiának az életminőség javításához is hozzá kell 

járulnia, már az egészségügyi alapellátástól kezdve, végigvezetve a személyt a 
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teljesítmény és a kompetencia megtapasztalásán, valamint kiegészülve a pozitív 

pszichológiai erőforrások, a megküzdési stratégiák erősítésével és hangsúlyozásával, 

továbbá nem elhanyagolható módon a rehabilitált személy pszichoedukációjával 

(Heincz és mts-ai, 2012). 

 

1.3.2.1. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatási lehetőségei 

 

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásnak három főbb formája 

van, amelyek a védett, a köztes foglalkoztatás, valamint a nyílt munkaerő-piaci 

elhelyezkedés. Ezek mindegyike igényli bizonyos mértékű változtatások végrehajtását a 

fizikai munkahelyen vagy a munkaszervezésben. Néhány ilyen változtatás elkerülhető 

alternatív, atipikus vagy rugalmas foglalkoztatási formák bevezetésével. 

 

1.3.3. A foglalkozási rehabilitációban érintett populáció 

 

A kérdés aktualitását számokkal is kifejezhetjük, hiszen a világon 1,3 milliárd 

fogyatékos ember él, ebből 470 millió a munkavállalás szempontjából aktív korúak 

népessége (O’Reilly, 2007). Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal 2011. 

évben végzett felmérése alapján a 15-64 éves korú lakosság körében a lakosság 13,6%-a 

vallotta magát korlátozottnak testi, érzékszervi vagy értelmi képességeiben, valamint 

további 21,5 % számolt be legalább hat hónapig fennálló egészségi problémáról, azaz 

összesen 2.349.000 fő a magyar lakosságból. A tartósan fennálló, krónikus betegségek 

között leggyakoribbak a keringési, illetve a hátproblémák, míg a fogyatékosságok 

esetben a leggyakrabban a mozgással kapcsolatos problémákat említették a válaszolók, 

de nagyon gyakori, hogy ezekre még egyéb problémák is rakódnak (Váradi, 2012). 

Ebből a populációból a Központi Statisztikai Hivatal (Váradi, 2012 a Központi 

Statisztikai Hivatal 2011-es mérése alapján) adatai szerint 767.000 fő tekinthető 

megváltozott munkaképességű munkavállalónak, őket befolyásolja hátrányosan a 

betegségük vagy fogyatékosságuk az aktív munkaerő-piaci jelenlétben. Az 

elhelyezkedést tovább nehezíti, hogy 80%-uk a 45 év fölötti korcsoportba tartozik, 

valamint 71%-uk csupán alapfokú vagy szakmai végzettséggel rendelkezik. A 
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foglalkoztatottsági statisztikában ez a sokszorosan hátrányos helyzet reprezentálódik, 

ugyanis csupán az aktív korú megváltozott munkaképességű személyek 18,1%-a 

számolt be foglalkoztatási jogviszonyról, és csak 11,5%-uk él a munkából származó 

jövedelméből. Ez a munkanélküliség jelentősen magasabb, mint az akár életkorban, 

akár regionálisan, akár iskolai végzettség tekintetében illesztett nem megváltozott 

munkaképességű munkavállalók esetén. A munkaerő-piaci kereslet alacsony voltán túl a 

munkába állásnak jelentős akadálya az elérhető munkák jellege, illetve a munka 

mennyisége (Váradi, 2012). 

A KSH felmérése szerint a megváltozott munkaképességű munkavállalók kevesebb, 

mint egyötöde dolgozott az adatfelvétel idején, ebből közel kétharmaduk megélhetését 

kizárólag e munkából származó jövedelem biztosította. Mintegy 51 ezren keresetükön 

kívül társadalmi juttatásban is részesültek, többségük, 42 ezer fő – megromlott 

egészségi állapota miatt – rokkantsági nyugdíjra, illetve járadékra volt jogosult. A nem 

dolgozó megváltozott munkaképességű emberek döntő többségének megélhetési forrása 

főként a társadalombiztosítási és szociális ellátórendszerekből származott. Mintegy 382 

ezer fő rokkantsági nyugdíjat, illetve járadékot, 19%-uk saját jogú öregségi, illetve 

hozzátartozói nyugdíjat, további 2–3%-uk pedig egyéb rendszeres juttatást kapott. Ezek 

a pénzbeli juttatások – jóllehet gyakran igen alacsony összegűek – biztos jövedelmet 

jelentettek. Ez az érintettek számára pozitív, hiszen legalább valamilyen rendszeres 

megélhetési forrást biztosít. Ugyanakkor össztársadalmi szempontból hátrányt jelent, 

hiszen kínálati oldalról egyáltalán nem, vagy nem eléggé ösztönöz a munkaerő-piaci 

(re)integrációra. A nem dolgozó megváltozott munkaképességű munkavállalók egy 

jelentős, 113 ezer fős sokaságának megélhetési forrása ismeretlen. Tartósan fennálló 

betegségük, korlátozottságuk súlyossága feltételezhetően nem olyan mértékű, hogy 

rendszeres juttatásra jogosulttá tette volna őket, illetve a jogosultság egyéb feltételeinek 

nem tettek eleget. Ők többnyire családjukkal élnek, ellátásukról nem a társadalom, 

hanem feltételezhetően családjuk gondoskodik (Váradi, 2012). 
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5. ábra Megélhetési források a megváloztott munkaképességű embereknél százalékos megoszásban (Váradi, 

2012) 

 

A fogyatékos emberek népességében 17% körül van - tehát az utóbbi időszakban 

jelentősen csökkent - a veleszületett fogyatékosságok száma, de még mindig számottevő 

a korai életkorban kialakuló fogyatékosság (Tausz, Lakatos, 2004). A komplex 

rehabilitációban, és ilyen módon a foglalkozási rehabilitáció során is, részben eltérő 

bánásmódot igényelnek a veleszületetten megváltozott képességű személyek,  a későbbi 

életkorban megváltozott munkaképességű munkavállalókká válóktól. 

 

1.3.1.3.1 A fogyatékosság kialakulási idejének hatása a rehabilitációra 

 

A veleszületett vagy hozzávetőleg 1 éves korig kialakult fogyatékosság nemcsak a testi 

vagy értelmi struktúrák és funkciók megváltozásában érezteti hatásait, hanem a 

fejlődésben érintett minden pszichomotoros és személyiség területen változást okoz 

(Lányiné, 1987). Mivel a mozgás, az észlelés és a gondolkodás egymással szoros 

kapcsolatban fejlődik, ezért ha a rendszer bármelyik eleme sérül, akkor annak az egész 

rendszerre kihatása van, és egy sajátosan eltérő fejlődésmenet indul meg (Fröhlich, 

2003). Mindezt részben kompenzálhatja vagy akár tovább is ronthatja a környezet 
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Öregségi nyugdíj és munkabér
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Más rendszeres jutattás

Munkabér
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forrása vagy nem ismert
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hatása (Lányiné, 1987; WHO, 2001/2003). A megváltozott biológiai és pszichomotoros 

fejlődésmenet egy heterogén, a normálistól eltérő pszichológiai, személyiség és affektív 

profil formájában manifesztálódik felnőtt korra, melynek fogyatékossági csoportonként, 

s azon belül is a biológiai károsodás súlyossági foka mentén viszonylag jól 

elkülöníthető jegyei vannak. Ezek alapja a biológiai struktúra, valamint a ráépülő 

funkció károsodása miatti hiányállapot vagy a kompenzáló tényezők hatása, továbbá az 

érzékszervek sérülése esetén a külvilággal való kapcsolat, a megismerő funkciók 

módosulása. Ugyanis az elsődleges sérülésre ráépülnek másodlagos elváltozásként a 

pszichés jelenségek sajátosságai, s harmadlagos eltérésként ezek alapján a fogyatékos 

emberek személyisége is megváltozik (Lányiné, 1987; Illyésné, 1987). Ez a megzavart 

személyiségfejlődés pedig nehézségeket okozhat a társadalmi beilleszkedésben 

(Jankovichné, 1987).  
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Látássérülés Hallássérülés Mozgáskorlátozottság Értelmi sérülés 

beszűkült 

észlelési kör, 

tapogatási 

kényszer 

egymástól 

elszigetelt 

egységeket észlel, 

szaggatott világkép 

(kategorizálás, 

összefüggések, 

érzelmi 

viszonyulás 

nehézségei) 

más fizikai felépítés és 

testséma, valamint 

cselekvési-akarati 

funkciókban való 

akadályozottság 

ingerfeldolgozás kezdeti 

foka, összefüggések 

hiánya, mozaikszerű 

információk 

mozgás- és 

cselekvésbeli 

korlátozottság, 

környezettől való 

függés 

nem beszéd alapon 

szerveződő 

gondolkodás-és 

érzésvilág 

helyváltoztatás és 

tapasztalás beszűkült, 

lassabb életritmus 

mechanikus tanulás, 

kötődés a 

konkrétumokhoz, 

merevség 

csak részekből 

tudja 

összeilleszteni az 

egészet, eltérő 

kognitív 

struktúrák 

nehezített 

kommunikáció 

saját testhez való 

viszony, környezet 

viszonyulása és ennek 

interpretációja 

tér- és időkontinuum 

beszűkült, fluktuáló, szűk 

terjedelmű figyelem 

temperamentuma 

lassabb 

érzékleti 

elemekhez tapadó 

világkép, kevéssé 

differenciált 

személyiség 

nem áll rendelkezésére 

modell a tanuláshoz 

 

rossz kommunikációs 

készség 

csökkent kifejező 

mozgások és 

mimika 

elnyomás, függés, 

sértődékenység, 

hiányos 

élettapasztalat 

figyelmi fókusz a testi 

működésen 

eltérő pszichés struktúra, 

diszharmonikus 

személyiség 

kiszolgáltatottság 

okozta 

frusztráció 

bizalmatlanság a 

világ iránt, düh 

megváltozott testkép, 

testséma (→ énkép, 

határok, elfogadás) 

az érzelmi élet érzéki 

benyomásokon alapul, 

infantilis jelleg 

gátolt az alapvető 

önellátás, 

önállóság 

elszigetelődés, 

peremhelyzet 

testükkel megjelölt 

csoport tagjai, 

környezeti reakciók 

hatása az énfejlődésre 

magatartás szabályozása, 

szociális beilleszkedés, 

kiszolgáltatottság 

szociális tükör 

alkalmazásának 

nehézségei 

  csökkent kontroll, 

fokozott emocionalitás 

5. táblázat: A sérült személyiségfejlődés következtében megjelenő általános jegyek (Illyésné és mts-ai, 1987 

alapján) 

 

Minél később alakul ki a fogyatékosság, annál jobban körülírható a hatása, mind a 

biológiai, mind a pszichológiai fejlődésben. Hozzávetőleg 4-5 éves kortól indul meg ez 
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a differenciálódás a fenti területek között, és ily módon a biológiai károsodás egyre 

szűkebb körű hatása a személyiségre és az érzelmi életre (Lányiné, 1987). Megjelennek 

azonban a hatások a kompetencia területén, akár a cselekvések és akarati funkciók 

gátoltságában, kudarcélményekben és ezek következtében kialakuló kisebbrendűségi 

érzésben vagy - ellenkező esetben - túlzott önértékelésben (Jankovichné, 1987).  

Ugyan a fejlesztésközpontú gyógypedagógiai pszichológia célja a fogyatékos 

gyermekek komplex nevelése és oktatása, ezzel a megváltozott képesség- és 

személyiségstruktúrával az oktatási rendszerbe is nehezebb a beilleszkedés. A 

fogyatékos gyermekeket a nemzeti köznevelési törvény (2011) sajátos nevelési 

igényűnek címkézi, és ilyen módon speciális többletellátást és feltételeket biztosít 

számukra annak érdekében, hogy a személyi, tárgyi és anyagi feltételek rendelkezésre 

álljanak a fogyatékos gyermekek minél szélesebb körű ellátására, ezáltal csökkentve a 

későbbiekben esetlegesen megjelenő hátrányokat. Azonban a fogyatékos tanulók 

pályaválasztási lehetőségei a kompenzáló rehabilitációs szolgáltatások ellenére is 

korlátozottak, gyakran makacs sztereotípiák befolyásolják már a szakma kiválasztását is 

mind a tanulók, mind a szakmák részéről.  

A fiatal- vagy felnőttkorban kialakuló fogyatékosság hatása két területen érezteti 

jelentősen a hatását. Egyrészt fel kell dolgozni a traumát, amelyet a fogyatékosság okoz, 

másrészt ezzel az új énképpel kell reintegrálódni a társadalomba (Jankovichné, 1987). A 

krízis és a változás feldolgozásának folyamata széles spektrumon mozoghat, ahogyan az 

alábbi ábrán is látható: ha a mindennapokat, a kisebb-nagyobb stressz-forrásokkal, a 

szürkével jelölt viszonylagos egyenesnek tekintjük, akkor egy nagyobb trauma esetén 

két út áll előttünk. Az egyik út, ha a személy nem tud megküzdeni a traumával, akkor a 

lefelé tartó úton indul el, amely az ábrán pirossal szerepel és depresszióig, apátiáig, az 

élettel való teljes elégedetlenségig és tanult tehetetlenségig fokozódhat. A másik 

lehetséges út a zölddel jelölt, felfelé ívelő megküzdési út, amely magában rejti a 

növekedés lehetőségét, a traumából való tanulást és a fejlődést, a pozitív irányú 

változást is (Tedeschi, Calhoun, 2004). 
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6. ábra: A trauma feldolgozásának lehetséges útjai (PTSD – pirossal, PTG – zölddel, túlélés – szürkével; 

Tedeschi és Calhoun, 2004 alapján) 

 

Bármely képesség vagy funkció elvesztése traumának tekinthető, s mint ilyen 

hosszantartó és diszfunkcionális érzelmi reakciókat vált ki az elszenvedőben, s ha a 

személy nem képes ezt feldolgozni, akkor az érzelmi élete, identitása és szociális 

kapcsolatai negatívan módosulnak (Pintér, 2007). A trauma és a krízis feldolgozása az 

első fázisban gyászmunkát igényel, optimális esetben azonban később egy újfajta 

egyensúlyi állapot kialakításához vezet. A krízis feldolgozása annál hosszabb időt vesz 

igénybe, minél inkább érinti az élet több területét az a tartós és gyakorta irreverzibilis 

változás, amelyet az adott fogyatékosság jelent. Az új helyzethez való alkalmazkodást 

meghatározza részben a fogyatékosság mértéke és formája, másik részben pedig a 

személy attitűdje a fogyatékossággal szemben, harmadrészt pedig ezeknek a 

jellemzőknek az interakciója (Pálhegyi, 1981). 

Azt hogy valaki a változás után képes-e megküzdeni és akár növekedni is, 

nagymértékben befolyásolja az, hogy az életpályában mikor következik be a trauma, 

hogyan reagál a környezet, és milyen premorbid személyiségjegyek jellemzik az adott 

személyt, valamint az, hogy mennyire fejlett a pszichológiai immunrendszere (Tedeschi 

és Calhoun 2004; Oláh, 2005). Számos negatív testi, pszichés és élethelyzetbeli változás 

következik be, amelyek elfogadást és alkalmazkodást igényelnek. Megváltozhat a külső 

megjelenés és a testkép, változhatnak a szociális és társadalmi szerepek, valamint 
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számos frusztrációs és kontrollvesztett helyzetet élhet át a személy (Kulcsár, 

1998/2002). Ily módon a sérülés feldolgozása egy időben elhúzódó, komoly 

pszichológiai munka, amelyben a test, a személyiség és a szociális kapcsolatok 

újraértelmezése történik. Ennek a folyamatnak az eredménye, hogy a fogyatékosság, 

mint komplex entitás beépül a személy énképébe és megalapozza, valamint támogatja a 

társadalmi reintegrációt (Fejes, 2000; Hárdi, 1998). Ez a fajta növekedés megjelenik a 

trauma feldolgozása során, és hosszan, akár egész életen át hat. Elsősorban a 

differenciáltabb élményfeldolgozásban nyilvánul meg a fejlődés, de egy-egy speciális 

területet is érinthet, mint a spiritualitás, a kapcsolatok vagy az élet értelmének a 

megtalálása (Bagdy, 2009; Heincz és mts-ai, 2002; Tedeschi és Calhoun 2004; Nagy, 

2004). 

Az eltérő életpálya szakaszok és szerepek (Super, 1980) más-más kihívások elé állítják 

a megváltozott képességű személyt. Az életpálya szivárvány stádiumaiban 

szemléltetjük, hogy a képességek megváltozásának, a veleszületett vagy szerzett 

sérülésnek milyen kihatásai lehetnek az egyén életére.  

 

7. ábra: Az életpálya és a fogyatékosság összefüggései a foglalkozási rehabilitáció szempontjából (Super, 1980 

alapján) 

 

Növekedés: kihat a 
tanulás és a munka   
iránti attitűdre, a 
pályaválasztásra és a 
karrierépítés iránti 
motiváltságra, határt 
szab a karrierépítés 
lehetőségeinek. 

Felfedezés: kritikus 
időszak, ez a 
tulajdonképpeni 
pályaválasztás. 
Befolyásolja a 
foglalkozás kiválasztását, 
megváltoztathatja a 
karrierépítés motivációs 
szintjét és a munka 
melletti elköteleződés 
mértékét, valamint a 
munkába állás 
lehetőségét is. 

3-4. Megalapozás és 
fenntartás: az adott 
karriermezőben 
elérhető sikerek vagy 
karriertörés. A 
motivációs állapotban 
bekövetkező változások 
kezdetben inkább 
negatív jellegűek, 
azonban megfelelő 
támogatás mellett 
pozitív irányba 
mozdulhatnak el. 

Hanyatlás: 
fiziológiásan is változó 
munkaképességek 
miatt nagyban 
megnehezíti egy újabb 
karrier kiépítését, a 
személy már nem 
annyira motivált a 
küzdésre, egy újbóli 
elköteleződésre. A 
nyugdíjas kor előtt 
már egyszerűbb a 
rokkantnyugdíjas 
státusz elfogadása és a 
megváltozott 
munkaképességbe 
való beletörődés. 
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Akármelyik életszakaszban következik be a változás, az elvesztett egészség, a korábbi 

önmaga és korábbi lehetőségei miatti gyász, testkép-, testfunkció, énkép-változás, düh 

és bűntudat azok az érzések, amelyekkel meg kell küzdenie ezeknek a személynek 

(Riskó, 2000). Minden ember szembesül a fogyatékossággal, mint komplex entitással és 

olyan viszonyt kell kialakítania hozzá, ami énképében idáig nem szerepelt, még ha volt 

is véleménye a testükkel megjelölt csoportokról, mint külső csoportokról Ekkortól 

kezdve az attitűd a fogyatékossággal kapcsolatban integráns része lesz a saját énképnek, 

az új identitásnak is. Ez az elfogadás teszi lehetővé, hogy a személy visszakapcsolódjon 

addigi életmenetébe és megpróbálja azt továbbépíteni vagy egy egészen új életet 

felépíteni (Erős, 1998). 

 

Akármikor alakul is ki a biológiai károsodás, a személyes jellemzőkön kívül 

meghatározó ereje van a környezetnek, a társas-társadalmi viszonyulásoknak is. Egy új 

köntösbe öltözött, ám régebbi gondolatmenetre hívnánk itt fel a figyelmet, mely a 

„handicapism”, azaz a problémák, a fogyatékos személyek hiányosságainak keresése 

helyett a figyelem átfordítása abba az irányba, hogy milyen társas erőforrások hatására 

tudnak a fogyatékos emberek is kiteljesedni és virágzó életet élni (Bogdan és Biklen, 

2013).  

 

1.3.1.3.2 Attitűd a fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatban  

 

Az előítéletek, a sztereotípiák és a diszkrimináció, amelyekkel meg kell küzdeniük a 

fogyatékos személyeknek, mára úgy tűnik sokat változtak, enyhültek (Bogdan és 

Biklen, 2013). Egy a nemzetközi szakirodalmat áttekintő tanulmány konklúziója, hogy 

bár a fogyatékos személyek iránti attitűd nem homogén és állandó – sem időben, sem 

kulturálisan –, mégis az ókori görög és római társadalmak attitűdjeihez képest számos 

változás ment végbe és szinte minden országban pozitív elmozdulás történt, azaz egyre 

elfogadóbb a többségi társadalom. Mindazonáltal a kultúrában rögzült gondolkodásmód 

hosszú időn át befolyásolja az emberek viselkedését, és ezek a prekoncepciók egészen 

eltérőek az afrikai elutasító és fatalista nézetektől az elfogadóbb skandináv kultúrkörig. 

A biológiai károsodáson túl a fogyatékosság attribútumai miatt válnak stigmatizálttá a 
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fogyatékos emberek. Ennek a felismerése vezetett oda, hogy mára a világ legtöbb 

országában a nemzeti és nemzetközi elvek alapján az előítéletesség és a diszkrimináció 

csökkentése a cél, amelynek egyik kulcsa az egyenlő esélyű hozzáférés mindennemű 

szolgáltatásokhoz (Munyi, 2012). Egyes kutatások alapján a nem és az életkor is 

hatással van az elfogadásra (Goreczny és mts-ai, 2011), de ez társadalmanként elérően 

alakulhat. További érdekes kutatói tapasztalat, hogy bár a társadalmak attitűdje változik, 

az egyes egyének attitűdjében ez nem feltétlenül jelentkezik, egyéni szinten lassabban 

válnak elfogadóbbá az emberek (Daruwalla és Darcy, 2005).  

A fogyatékos személyekkel kapcsolatos attitűd vizsgálata érzékeny kérdés, nagyon ki 

van téve a szociális kívánatossági torzításnak, különösen azokban az országokban, ahol 

a törvényi szabályozás is kimondja a diszkriminációmentességet. Ebből származhatnak 

a pozitív, elfogadó válaszok, mégis a mindennapi életben gyakran kirekesztést és 

hátrányokat tapasztalnak a megváltozott képességű emberek.  

Illyés és Erdősi (1986) vizsgálta a magyar társadalom budapesti reprezentatív mintáján 

az épek fogyatékos személyekhez való viszonyulását, s arra jutottak, hogy a látássérült 

személyek csoportja felé fordul a legnagyobb érdeklődés, míg az értelmi fogyatékos 

személyek a leginkább elutasítottak, a mozgáskorlátozottságot, különösen azt a 

súlyosságot, amelyben kerekesszéket használtak a személyek, nagyon nehezen 

elfogadhatónak tartották az emberek. Úgy tűnik, hogy minél inkább szembetűnő jelei 

vannak a fogyatékosságnak, annál hamarabb címkézik fel a  fogyatékos személyt, és 

társítanak hozzá  a kategória alapján további hátrányokat. 

Egy viszonylag friss, országosan reprezentatív felmérés a Bogardus-féle társadalmi 

távolság skálával vizsgált több hátrányos helyzetű csoporthoz való attitűdöt, amelynek 

eredménye, hogy a mozgáskorlátozott személyeket inkább elfogadják, mint az 

érzékszervi fogyatékossággal élő személyeket, és még náluk is kisebb az értelmi 

fogyatékos személyek elfogadása. Míg családtagnak a mozgáskorlátozott személyeket a 

megkérdezettek 72 %-a elfogadná, addig ez az értelmi sérült személyek esetében csak 

43 %, és ha egyesítjük a két legközelebbi szintet, azaz a családtagként és a szomszédnak 

elfogadná, akkor a mozgáskorlátozott személyeket a társadalom 90 %-a, az érzékszervi 

fogyatékossággal élő személyeket a 91%-a, míg az értelmi fogyatékos személyeket csak 

76 % fogadná el. A többi távolsági szintben, mint például a nemzet tagja vagy az 

országba látogató turista, nem láthatóak érdemi különbségek (Kegye és mts-ai, 2013). 
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A fogyatékos személyek társadalmi integrációjával napjainkra már a legkisebbek is 

találkoznak, azonban attitűdjüket átszínezheti a szüleik viszonyulása. Minél korábban 

találkoznak a fogyatékos gyermekek ép társaikkal, annál inkább válik természetessé 

mindkét csoport számára az együttélés (Csányi, 1995), amely a felnőtt társadalomban is 

kulcs a teljes fizikai és szemléleti akadálymentesítéshez. Fischer 2009-es vizsgálatában 

az együttneveléssel kapcsolatban pedagógusok és szülők attitűdjét kutatta, viszonylag 

kis, túlnyomóan fővárosi mintán. A kutatás alapján a szülők elfogadóbbnak tűntek, mint 

a pedagógusok, s elsősorban a látás, a hallás- és a mozgáskorlátozott gyermekeket 

tolerálnák gyermekük osztálytársaként (69 %). Ennél alacsonyabb mértékű elfogadásról 

számoltak be a pedagógusok, akik által a preferált csoportok a mozgáskorlátozott 

tanulók (61 %) és az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek. Érdemes azonban kiemelni 

a vizsgálat végső konklúzióját, amely szerint a megkérdezettek legnagyobb része 

egyetért az integrált nevelés és oktatás fontosságával és hasznosságával, attitűdjük 

nyitott és befogadó (Fischer, 2009).  

 

1.3.2. A munkahelyek szerepe a rehabilitációban 

 

A megváltozott munkaképességű emberek nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésében a 

munka  elnyerése után a második nagy kihívás a munkahelyi beilleszkedés. A 

munkahely szervezeti kultúrája alapvetően meghatározza a megváltozott 

munkaképességű személy útját a szervezetben. Minél inkább része a szervezeti 

kultúrának a befogadás és az elfogadás, követve a társadalmi esélyegyenlősítési 

törekvéseket, annál kevésbé nehezítik a sztereotípiák és az előítéletek az új 

munkavállaló beilleszkedését (Kun, 2010a).  

A szervezet oldaláról a vezetői elköteleződésen, valamint a szervezeti kultúra 

átalakításán túl megfontolandó a beillesztési programok alkalmazása, valamint a 

munkakörök optimalizálása a személyek képességeihez. Célszerű, ha a támogató 

programok fókusza elsősorban a rugalmasságra, a szerepelvárások tisztázására és 

egyfajta fejlesztésre irányul. Nagyon fontos a nyitottság mellett az, hogy a munkatársak 

is felkészültek legyenek és attitűdjük elfogadó legyen  (Kun, 2010b). Mindezek 

lehetővé teszik, hogy megfelelő illeszkedés alakuljon ki a megváltozott 
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munkaképességű személy, a munkacsoport és a szervezet között, ami a 

beilleszkedésnek és a beválásnak is fontos előrejelzője. 

 

 

8. ábra Az egyéni és szervezeti igények találkozása, azaz a Person-Organization Fit modell kiegészítve (Kristof, 

1996 alapján) 

 

Az illeszkedés kutatásának evolúciója a munkavállaló és a környezet összeillésének 

vizsgálatától indult, elsősorban a vezetés szakirodalmából (person – environment fit 

elméletek), majd egyre inkább átkerült a hangsúly a személy és a szervezet 

illeszkedésének vizsgálatára (person – organisation fit elméletek), amelynek fókuszában 

a munkavállaló és a cég közös jellemzői, valamint a szükségletek kölcsönös 

kielégítettsége állt (Kristof, 1996). Alternatív kutatási irányt a munkavállaló és a munka 

illeszkedésének vizsgálata jelentett még (person – job fit elméletek), amely a személy 

képességei és a munka követelményei közötti összefüggéseket, valamint a munka 

különböző attribútumait vizsgálták a személy elvárásainak tükrében (Edwards, 1991).  

Érdekes különbségeket tehetünk, ha az illeszkedésre két perspektívából tekintünk, 

hiszen egyrészt beszélhetünk objektív illeszkedésről a személy és a környezet között, 
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amely viszonylag pontosan mérhető. Másrészt beszélhetünk szubjektív illeszkedésről is, 

amelyet nehezebb megragadni, mégis például a megváltozott munkaképességű 

munkavállalók szempontjából hangsúlyosabb lehet. Bár meg kell jegyeznünk, hogy a 

szubjektív összeillés befolyásolja az objektívet is, valamint a munkavállaló jóllétét, és 

nem utolsó sorban a munkateljesítményt (Caplan, 1987).  

Az illeszkedés kialakulásában további fontos tényező, hogy a megváltozott 

munkaképességű munkakereső mennyire rendelkezik reális képpel az adott 

foglalkozásról és munkakörről. Minél tisztázottabbak az információk, minél inkább 

ismeri a személy  a munkát, annál kevesebb csalódásra lehet számítani (Breaugh, 

Billings, 1988). Minél kevesebb munkatapasztalattal rendelkezik a személy, annál 

nagyobb kihívást jelent a munkafeladatokon túl a szervezeti kultúra megismerése, a 

munkához való alkalmazkodás és a személyes pszichés aggályok legyőzése. A pszichés 

aggályok között nagyon gyakoriak az önértékelési zavarok, a szerepbizonytalanságok és 

a teljesítménnyel kapcsolatos szorongások (Kun, 2010a). 

A munkahelyek nyitottsága még nem garancia a sikeres foglalkozási rehabilitációra, 

hiszen a munkatársakkal szemlélete, hozzáállása és empátiája is jelentős szereppel bír, 

amely nagyban befolyásolja a rehabilitációs folyamat eredményességét. Az 

ismeretlentől való félelem legyőzése, a változásra való készenlét az alapja a közös 

munkának. Nehéz azonban eltekinteni egy-egy képesség vagy részképesség hiányától, 

és a megmaradt képességekre fókuszálni, hiszen az integrált munkavállalók akár a 

pozitív diszkrimináció miatt is a figyelem középpontjába kerülhetnek és nem az 

erősségeikkel, hanem éppen a hiányosságaik miatt. Ezt nagyon jól érzékelteti az 

angolok fogyatékosság szava, a ’disability’, amely azonnal a képesség, azaz az ’ability’ 

hiányát jeleníti meg.   

Amennyiben az egyén elvárásait és igényeit sikerül ésszerűen összehangolni a szervezet 

elvárásaival és lehetőségeivel, akkor a megváltozott munkaképességű egyén 

integrálódik a szervezetbe és megkezdődhet a foglalkozási rehabilitáció kiteljesítése, 

amely a kölcsönös munkavállalói és munkaadói elégedettségben és elkötelezettségben 

nyilvánul meg.  
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1.3.2.1. A munkahelyek lehetőségei a foglalkozási rehabilitációban 

 

Az ILO 2010-ben megjelentetett egy kiadványt, amelyben bemutat 25 multinacionális 

szervezetet, amelyek némelyike Magyarországon is működtet leányvállalatot (például 

az Ersnt & Young, az IBM, a Manpower, a Marks & Spencer, a Nokia vagy a Telenor). 

Ezek a szervezetek megtalálták annak a módját, hogy a hangzatos és egyben például az 

esélyegyenlőség miatt szinte kötelező társadalmi felelősségvállalás ernyőjén túl, 

valóban értékessé tegyék a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkáját. A 

változatosabb, s ezen belül a megváltozott munkaképességű munkaerő 

foglalkoztatásának számos előnye is van szerintük, mind társadalmi, mind üzleti 

szempontból. Ilyenek például a dolgozók magasabb elkötelezettsége, és ilyen módon a 

fluktuáció költségeinek indirekt csökkenése, másrészt a szervezet belső és külső 

megítélése a nyitottság miatt javul, harmadrészt pedig az állami támogatások, illetve a 

büntetések elmaradása miatt is gazdasági előnnyel jár az integrált foglalkoztatás.  

A legtöbb szervezet már a toborzás és kiválasztás során külön hangsúlyt fordít a 

megváltozott munkaképességű munkavállalók bevonására, gyakran azáltal, hogy 

együttműködést alakít ki speciális programok keretében fogyatékossággal élő fiatalok 

szervezeteivel vagy speciális tanfolyamokat szervez. Továbbá a bemutatott szervezetek 

gyakran protokollokat dolgoztak ki, amelyekkel esélyt adnak a fogyatékossággal élő 

munkavállalóknak, megkönnyítve a szervezeti életüket. Ezek a gyakorlatok 

leggyakrabban tréningek az integrálandó munkavállalók, a kollégák vagy a vezetők 

számára, illetve többletek és kedvezmények, például eszközökben vagy időben,. 

Továbbá belső alapítványokat és szervezeti egységeket, illetve időszakos projekteket 

működtetnek az esélyegyenlőség megteremtésére, hálózatokat hoznak létre vagy akár 

rendezvényeket szerveznek ebből a célból. Ugyanilyen jelentős az, hogy a fizikai és 

munkakörnyezetet megfelelővé alakítják, például adaptálható székekkel és asztalokkal, 

a teljesítéshez adott többletidővel vagy a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

sajátosságaihoz illeszkedő speciális munkanormákkal a szervezet profiljától függően. 

Az összefoglalóban a legkülönbözőbb profilú cégek foglalkoztatáspolitikáját mutatták 

be a biztosító cégtől, az IT-szektortól a szállodaiparon át egészen a motorgyártásig. 

Minden üzletágban összeköti ezeket a szervezeteket az a szemlélet, hogy a megmaradt 

képességekre és azok legjobb kamatoztatására helyezik a hangsúlyt, s nem a hiányzó 

képességekre (ILO, 2010). 
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Léteznek továbbá formális szervezetek, országon belüli fórumok és közösségek, 

amelyek azokat a munkaadókat támogatják és fogják össze, akik megváltozott 

munkaképességű munkavállalókat alkalmaznak. Ezek a szervezetek működhetnek a 

munkaadói hálózatok ernyője alatt, lehetnek kifejezetten foglalkozási rehabilitációval 

foglalkozó szerveződések, illetve lehetnek egyéb üzleti hálózatok. Ugyan ezek a 

szerveződések általában eltérő okból jönnek létre, különbözik egymástól a profiljuk, a 

céljaik mégis közösek: a figyelem felhívása a megváltozott munkaképességű 

munkavállalókra, valamint a foglalkoztatásuk elősegítése, információáramoltatás és a 

foglalkoztatás tárgyi eszközeinek a biztosítása, a fogyatékos emberek képzésének és 

munkavállalásának a formálása, karrierfejlesztési lehetőségek és foglalkoztatási 

tréningek nyújtása, a megváltozott munkaképességű munkakeresők és a munkaadók 

összekötése. Az ilyen módon létrejövő munkaviszony számos előnnyel bír, hiszen a 

résztvevő szervezetek tulajdonképpen egy indirekt szervezetfejlesztésen mennek 

keresztül. Azok a szervezetek, amelyek sikeresek az integrációban, általában 

demokratikusabbak, nyitottabbak az alkalmazottak igényeire és bevonják őket a 

döntésekbe, hozzáadott értéknek tekintik és profitálnak a többi vállalattal vagy az állami 

szektorral való együttműködésből és partnerségből, fokozatosan nő az érzékenységük a 

fogyatékos személyek igényeire és képességeire, rugalmasan a munkavállalóhoz 

illesztik a munkakört/munkafeladatot, társadalmi szerepet és felelősséget vállalnak 

abban, hogy minél több inkluzív munkahely jöjjön létre (ILO, 2011). 

A cégek leggyakrabban a társadalmi felelősségvállalási stratégia keretében 

foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű munkavállalókat, azonban több más ok 

is szerepet játszhat a foglalkoztatás melletti elköteleződésben. Hosszabb távú és 

sikeresebb, amikor a vezetők valamilyen személyes okból válnak elkötelezetté a 

megváltozott munkavállalók foglalkoztatásának ügyében. A társadalmi 

felelősségvállalást és az egyéni elköteleződést erősíti a társadalmi nyomás hatása is, 

különösen akkor, ha ez jogi előírásokkal is társul. Míg az utóbbi inkább szankciókat 

jelent, addig vannak hatékony ösztönzők is, mint a díjak vagy kitüntetések, amelyek 

szintén hozzájárulnak a munkahelyek inkluzívvá válásához. 

A megváltozott munkaképességű emberek alkalmazása a cégek számára akár 

versenyelőnyt is jelenthet. Ez megnyilvánulhat abban, hogy a megváltozott 

munkaképességű emberek jelenlétének pozitív hatása van a munkamorálra, színesebbé 

válik a munkaerő és ez a heterogenitás javítja a teljesítményt, másik oldalról továbbá nő 
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azon fogyasztók száma, akik szívesebben vásárolják azokat a termékeket, amelyekkel 

egy-egy sorstársuk munkahelyét támogathatják. Munkaszervezési szempontból csökken 

a távolmaradás és a pozícióváltás, és hosszú távon a lojalitás is változik, formálódik a 

szervezeti kultúra (ILO, 2014).  

Nagyon sok olyan vállaltot találunk már világszerte, akik egyfajta jó gyakorlatot 

mutatnak azok számára, akik még csak gondolkodnak azon, hogy foglalkoztassanak-e 

megváltozott munkaképességű embereket. Ezeknek az élen járó cégeknek, mint az 

AXA, az IBM vagy a L’Oeral van néhány közös jellemzője, ami meghatározó a 

szemléletükben: a fogyatékos emberek és a munka kapcsolatának mítoszait, azaz az 

ezzel kapcsolatos általános sztereotípiákat elvetik. Ez megnyilvánul abban is, hogy a 

munkavállalók sajátosságait is figyelembe véve fejlesztik az ő képességeiket, 

hatékonyságukat. Nem utolsó sorban az is fontos, hogy ezek az erőfeszítések benne 

vannak a vezetők és a munkatársak mindennapi gondolkodásában, s nem csak hosszú 

távú, illetve hangzatos társadalmi felelősségvállalási eszmék (ILO, 2014). 

 

1.3.3. A foglalkozási rehabilitáció pozitív pszichológiai értelmezése 

 

A munkahelyi pozitív érzelmi klíma a munkavállalók munkával, szervezettel és 

egymással kapcsolatos attitűdjére is nagy hatással van (Ashkanasy, 2004). Amennyiben 

sikerül ezt létrehozni és tartósan fenntartani, akkor lehetőség nyílik a pozitív érzelmek 

minden evolúciós előnyének a kiaknázására. Ugyanis a „broaden and built” elmélet a 

szervezeteket is erősíti és fejleszti, amennyiben lehetőséget ad a munkavállalóknak, 

hogy a tudásukat és a képességeiket kamatoztassák abban a munkában, amelyben a 

szenvedélyes elköteleződést is megtalálják. Az együtt dolgozás élménye fejleszti a 

kapcsolatokat és kibővíti az emberek intellektuális, fizikai, szociális és pszichés 

eszköztárát. Ezek olyan élmények, amelyek miatt a munkahelyi szerep pozitív értékelést 

kaphat, és az emberek a feladatokat személyes kihívásokként címkézik, megváltozik a 

motivációjuk, produktívabbak és elégedettebbek lesznek. Ennek hatásai megjelennek a 

csoportban is, és a befogadó szervezetben egy felfelé ívelő érzelmi spirál tud beindulni, 

amennyiben kezdetben a vezető elfogadó, érzékeny a munkavállalók igényeire és 

érdeklődik irántuk, jutalmazza a pozitivitást, a csapatmunkát és a kezdeményezést 

(Frederickson, 2003). 
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Másik oldalról nézve ezzel a pozitív szemlélettel részben átfedhetnek a munkahelyi 

egészségfejlesztő és stressz-kezelő programok, amelyeknek a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók is lehetnek a célszemélyei, hiszen a munkavégzés 

stressze, a szervezettel kapcsolatos bizonytalanságok és a saját helyzetük miatti 

aggodalom kiemelt rizikócsoporttá teheti őket. Hangsúlyoznunk kell továbbá azt a 

foglalkozási rehabilitációs szempontot is, hogy a munkavállalók egészségi állapotának 

nem szabad romlania a foglalkoztatás következtében, éppen ezért a munkahelyi 

egészségfejlesztésben a prevenciónak mind testi, mind mentális vonatkozásban fontos 

szerepe van, ami csak akkor lehet hatásos, ha a programok egyénre szabottak (Kun, 

2010b). A formális támogatás mellett azonban fontos szerepe van az informális 

támogatásnak is, amelyet a fent bemutatott pozitív érzelmi spirállal lehet például elérni. 

Hiszen a munka a teljes személyiség rehabilitációját kell, hogy célozza,  nem a pszichés 

terhek megnövekedését a munkavállalás hatására. 

A munkában rejlő lehetőségek, a munka pozitív hatásai egy érzékeny vezető 

segítségével kiaknázhatóak és a rehabilitáció szolgálatába állíthatóak. Például Seligman 

(2011) modellje az egészséges és jól élt élet tényezőiről kiválóan alkalmazható a 

megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásában is. Ugyanakkor 

összehangolható például Hackman és Oldham-féle kritikus pszichológiai állapotokat 

megjelenítő elmélettel (2005) is, alátámasztva, hogy a jelentés, az értelem 

megtapasztalása a munkában hozzájárul az elégedettség kialakulásához. Erre dolgozta 

ki Seligman más területen, a pozitív pszichológiai irányzat ernyője alatt a PERMA 

modellt. A modell elemeinek a segítségével az ember megtalálhatja az élete jelentését és 

értelmét, azaz a boldogsághoz és boldoguláshoz vezető utat. A PERMA modell elemei a 

pozitív érzelmek megélése (p – ’positive emotions’), az elmélyülés megtapasztalása (e – 

’engagement’), a pozitív kapcsolatok megléte (r – ’relationships’), az értelem és a célok 

megtalálása (m – ’meaning’), valamint a teljesítmény és a siker megélése (a – 

’accomplishment’) (Seligman, 2011). Mindezeket külön-külön is érdemes hangsúlyozni 

és fokozni minden munkavállaló esetében, de ez még fontosabb az eredendően 

hátrányosabb helyzetből induló megváltozott munkaképességű munkavállalók esetében. 

Az alábbi táblázatban néhány lehetőséget mutatunk be a modell munkahelyi 

alkalmazásához a célcsoportunkban. 
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Elem Intézkedés 

Pozitív érzelmek, 

boldogság 

Biztonságos és támogató légkör, visszajelzések megléte, elfogadás, 

siker lehetősége, támogató közösség, önállóság és teljesítmény 

elismerése 

Elmélyülés, 

aktív elfoglaltság 

Koncentráció lehetősége, zavaró tényezők kiiktatása, túlterhelés 

elkerülése, egyértelmű és jól szervezett feladatok 

Pozitív kapcsolatok Támogató érzelmi klíma, egyenlő bánásmód, megértő odafordulás, 

érdeklődés, társas támasz, közösségi események 

Értelem, célok Értelmes célok, képességeknek és érdeklődésnek megfelelő feladatok, 

változatosság, önállóság és egyéni törekvések támogatása 

Teljesítmény, siker Egyéni motívumok figyelembevétele, teljesítmény visszajelzése és 

elismerése, kreativitás és produktivitás bátorítása  

6. táblázat: A PERMA-modell alkalmazhatósága a foglalkozási rehabilitációban (Seligman, 2011 alapján) 

 

Ezeknek az érzéseknek a megtapasztalása egyben személyiségfejlesztő hatású is, 

ugyanis megerősíti vagy akár visszaadja a megváltozott munkaképességű személynek a 

kompetencia érzését. A hatóérzés, az énhatékonyság, a kitartás, az önmegvalósítás és az 

optimizmus olyan személyiségjegyek, amelyek a megváltozott képességek mellett is 

elősegítik a boldogság megélését. Minél többször tapasztalja meg valaki a munkában a 

funkcionális vagy fizikai sikereket, annál inkább motivált lesz újra és újra végrehajtani, 

és tökéletesíteni a tevékenységét. Az apró sikerek a foglalkozási rehabilitáció kulcsát is 

jelentik egyben, mivel hozzájárulnak ahhoz, hogy a személy a tevékeny életet válassza, 

amelyben a megmaradt képességeit és készségeit lehető legjobban kihasználja, vagy 

azokat pótolja-fejleszti és így a megélt funkcióöröm miatt folyamatosan finomodik a 

tevékenysége (Delle Fave, 2011). Éppen ezért a munkába való visszatérésnél fontos 

figyelembe venni a meglévő készségeket, és ezek fényében olyan módon megszervezni 

a munkafeladatokat, hogy azok kisebb-nagyobb sikerekre, örömérzésre is lehetőséget 

adjanak, így megteremtve akár a flow munkabeli megélésének a lehetőségét is 

(Csikszentmihályi és Csikszentmihályi, 1992). 

 

1.3.3.1. Megváltozott munkaképességű munkavállalók karrierlehetőségei 

 

A diverzitás megjelenése a társadalomban egyre gyakoribb, és ezzel együtt a 

munkahelyeken is egyre többször lehet találkozni megváltozott munkaképességű 

munkavállalókkal. Ez magában foglalja azt is, hogy egyre több terület összehangolt 
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munkáját igényli a diverzitás, a mássággal kapcsolatos attitűd kutatása és formálása. 

Ahhoz, hogy a fogyatékosságkutatás hasznos legyen, elő kell segítenie a megváltozott 

munkaképességű emberek megértését, és ezáltal jobbá tenni a kapcsolódó 

szolgáltatásokat, megelőzni a problémákat és javítani a tervezési és politikai döntéseket 

(Olkin, 1999). Ehhez olyan kutatási és szemléleti paradigmára van szükség, amely a 

fogyatékosság társadalmi modelljén alapul és nem korlátozódik a rehabilitációs 

pszichológia területére (Olkin, Pledger, 2003).  

A munka, - mint a mindennapok integráns része - láthattuk, szinte elengedhetetlen a 

jólléthez. Felvetődik azonban a kérdés, hogy megváltozott munkaképességű 

munkavállalóként vajon csak alacsony pozíciókban való elhelyezkedésre van-e 

lehetőség és igény? A válasz természetesen nem, hiszen a megmaradt képességek 

nagyon sok pályautat és ezáltal karrierutat lehetővé tesznek. 

 

 

9. ábra: A karrierválasztást befolyásoló tényezők (Super, 1994 alapján) 

 

A karrierépítés első lépése a fenti tényezők alapján, illetve azok mellett, a megfelelő 

képzettség megszerzése, a készségek és képességek kiteljesítése. A veleszületetten 

fogyatékos személyek számára már itt más lehetőségek állnak a rendelkezésére, mint az 

épeknek. A fogyatékos gyermekek, illetve ebben a terminológiában a sajátos nevelési 

Pályaválasztás, pályaalkalmasság 

Illekszedés
-vizsgálat 

Pályaismeret, 
információk 

Önismeret 
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igényű tanulók az infrastrukturális lehetőségek és a fogyatékosságuk súlyosságának a 

függvényében tanulhatnak integráltan a többségi iskolákban, vagy szegregáltan: ily 

módon ugyan többletráfordítással, de ugyanazt a tananyagot sajátítva el. Egyre inkább 

az integráció és inklúzió felé tartunk, ami remélhetőleg visszahat a gyermekekre és 

befolyásolja a fiatalok, azaz a leendő kollégák vagy munkaadók szemléletmódját is, 

hiszen több évig együtt tanulni, kirándulni vagy játszani más gyerekekkel, nagyon 

fontos érzékenyítő tapasztalat, ami segít a sztereotípiák leépítésében és a valós 

elfogadásban (például Aronson, 2008).  

A karrierválasztást befolyásoló tényezőket elemzi a fogyatékossággal élő 

munkavállalók pályafejlődésének szempontjából Hershenson (2005) az INCOME-

modellben. A modellt az alábbi táblázat mutatja be: 

 

mozaik szó leírás 

I imagining elképzelés A készenlét megteremtése mellett, a fantázia és a 

realitások összehangolása ennek a szakasznak a 

kulcsai. 

N informing tájékozódás Informálódás a saját képességekről és a munkákról, 

illetve ezek tudatában az egyéni 

(munka)kompetenciák fejlesztése. 

C choosing választás Az előző szakaszok eredményeinek összegzése és a 

megfelelő munka-személy illeszkedés megtalálása. 

O obtaining megszerzés A munka megszerzésével a biztonság kerül előtérbe a 

munkavállaló oldaláról, de ezt a szakaszt nagyban 

meghatározza, hogy függetlenül vagy különféle 

segítséggel keres a személy. Azonban ebben a 

szakaszban a (munka)környezet is fontos szerepet 

játszik. Ez a szakasz a legjobban illeszkedő munka 

megszerzése.  

M maintaining fenntartás Itt az alkalmazkodás, a teljesítmény és a munkahely 

megtartása a kulcstényezők. 

E exiting kilépés A munkahelyről való kilépés a háttérben meghúzódó 

okoktól függően jó esetben nem a foglalkozási 

rehabilitációs folyamat végét jelenti, hanem a modell 

újraindulását valamelyik kezdeti szakasztól. 

7. táblázat Az INCOME-modell (Hershenson, 2005 és Beveridge és mts-ai, 2002 alapján) 

 

Az életút során, különösen a munka világában, más-más szakaszokban más-más 

szükségletek és célok vannak jelen. A fenti modell szerint hat státusz lehetséges, 
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melyek közül egyszerre akár több is aktív lehet, illetve újra és újra beindulhat a 

folyamat. Maguk a státuszok az elképzelés, a tájékozódás, a választás, a megszerzés, a 

fenntartás és a kilépés – ezek nem lehetnek függetlenek a személyi-személyiségbeli, a 

környezeti és a kulturális faktoroktól, amely faktorok egymással és a státuszokkal is 

folyamatos interakcióban vannak. Ugyanakkor a modell szerint nem elhanyagolható a 

fogyatékosság, pontosabban a biológiai károsodás keletkezésének ideje sem 

(Hershenson, 2005; Beveridge és mts-ai, 2002). 

A karrierépítés első lépése tehát, hogy a munkába állás vagy a munkába való visszatérés 

feltételei teljesüljenek. Ezt megközelíthetjük a munkaadó motivációja szempontjából, 

de gondolnunk kell a munkavállalói motivációra is. Hogyan lehet mindkét felet 

érdekeltté tenni az alkalmazásban, ez a foglalkozási rehabilitáció egyik kulcskérdése. 

Nem ugyanolyan stratégiákat kell alkalmazni abban az esetben, amikor valaki 

fogyatékossággal születik, mint amikor munkahelyi terhelés vagy baleset következtében 

válik megváltozott munkaképességűvé. A szervezet stratégiaképzésére ezen felül nagy 

hatással van az is, hogy a foglalkozási rehabilitáció szervezését teljes mértékben magára 

vállalja-e vagy együttműködik partnerszervezetekkel. Utóbbi esetben gördülékenyebb a 

foglalkoztatás beindítása, hiszen célzott programokat vehetnek igénybe a szervezetek. 

Országonként eltérő számú és profilú szervezet vesz részt a fogyatékos személyek 

ügyeinek kezelésében, és eltérő nagyságú hangsúlyt fektetnek a foglalkozási 

rehabilitációra. Minél több állami és civil szervezet tekinti magáénak ezt az ügyet, annál 

könnyebbé válik a karrierépítés a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

számára, azonban ettől ők még nem feltétlenül lesznek motiváltak a munkavállalásra. 

Különböző anyagi vagy egyéb ösztönzőkkel lehet fokozni a munkavállalási 

hajlandóságot, akár szervezeti, akár állami oldalról, vagy akár felkelteni az önálló 

vállalkozói szellemet a megváltozott munkaképességű munkavállalókban. 

Természetesen minden esetben az a legfontosabb, hogy a munkaképesség ne romoljon 

tovább az alkalmazás következtében. Ennek a biztosítása a munkaadó felelőssége, de 

bizonyos esetekben, például az Amerikai Egyesült Államokban külön szervezet, az 

OSHA (Occupational Safety and Health Administration) felel a beillesztett 

munkavállalók egészségi és munkabiztonsági szempontú utókövetéséért. Nagyon nehéz 

lenne azonban minden országos munkaerő-piaci és társadalmi, európai vagy 

világszinten működő program koordinálása és összehangolása, pedig optimális esetben 

ezek egymásnak nem ellentmondóak, hanem egymást kiegészítők és erősítők (O’Leary, 
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Dean, 1998). Az anyagi ösztönzők egy bizonyos életminőség felett nem jelentenek 

motivációs húzóerőt, ahogyan az Herzberg vagy Warr elméletének újabb értelmezései 

alapján ismert (Landy, 1985). Itt kaphat szerepet a karrierépítés, mint az önmegvalósítás 

egyik lehetősége, amely Maslow (2003) szükségletpiramisa alapján olyan növekedés 

alapú szükséglet, aminek mindig van további kielégülési szintje. Ha a támogató 

szervezetek és programok segítségével rövidebb ideig tart a munkába való visszatérés, 

mind több lehetőség áll az egyén előtt. Freud (1955/1992) alapján mondhatjuk, hogy a 

munka az egészséges személyiség számára nem csak lehetőség, hanem igény és 

szükséglet is egyben. Mégis, különösen Magyarországon, a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók gyakran teli vannak gondokkal az álláskeresés során, 

attitűdjük a munkavállalással kapcsolatban inkább negatív. Ennek hátterében áll a 

félelem az állás megtartására való képtelenségtől, a munkanélküliségtől és az anyagi 

ellehetetlenüléstől. A munkafeladatokkal, a kollégákkal és a munkaadókkal kapcsolatos 

negatív tapasztalatok, az orvosi vizsgálatok és az állami támogatások bizonytalansága 

szintén negatív irányba formálja a foglalkozási rehabilitációhoz való hozzáállást 

(Könczei, Komáromi, 2002).  

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkozási rehabilitációjában 

elméleti és gyakorlati szinten is még nagyon sok lehetőség van. Kár lenne, ha ez az 

üzleti és munkapotenciál kihasználatlan maradna és a nagy részük kiábrándultan, 

munkanélküliként, tartós és akár mély szegénységben élné le az életét. A legnagyobb 

kihívás a dolgozni akaró fogyatékos emberek előtt talán a méltó munka megtalálása, 

amely méltó az emberhez és méltó az egyéni képességekhez. Számos nemzetközi és 

európai dokumentum foglalkozik ezzel a kérdéssel, mint a Bécsi nyilatkozat vagy a 

Koppenhágai nyilatkozat (a legfontosabbak közül), de az aktuális 2006-2015 közötti 

Európai Cselekvési Tervnek is fontos része a fogyatékos személyek komplex, ezzel 

együtt foglalkozási rehabilitációja (O’Reilly, 2007).  

A minőségi foglalkoztatás első lépései közé tartozik a fogyatékos személyek minőségi 

oktatása, amely napjainkban már egy elérhető szolgáltatás. Minél több fogyatékos 

személy számára nyitott a felsőoktatás, annál inkább növekedhet az esélyük a nyílt 

munkaerőpiacon. S habár a felsőoktatás nyitottnak tűnik, mégis kevesen jutnak el idáig 

és az elvi nyitottságon túl számos problémával találkozhatnak, akár a nem differenciált 

oktatási módszerek, akár a nem megfelelő infrastruktúra miatt. További, azonban nem 

elhanyagolható tényező a tanárok, valamint a diáktársak attitűdje, amely lehet elutasító, 
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ellenére az inklúziót hirdető európai és világméretű elveknek. Mindezeket figyelembe 

véve maguk a fogyatékos tanulók is kontraszelekciót gyakorolnak a karrierrel 

kapcsolatos döntéseikben (Holloway, 2001). Természetesen ez egy kétoldalú folyamat, 

hiszen a fogyatékos hallgató és a hallgatótársak kölcsönösen befolyásolják egymás 

megítélését és közösen konstruálhatnak egy inkluzív teret. Pusztai és Szabó (2014) 

magyar almintát is tartalmazó kutatása szerint a felsőoktatásban a fogyatékos hallgató, 

mint kollégiumi lakótárs a három legnehezebben elfogadható csoport között van, s ha 

összehasonlítjuk akár ezt, akár az anyagi támogatás dimenzióját, akkor a magyar 

hallgatók kevésbé támogatóak, mint román vagy ukrán társaik,  a befogadó attitűd pedig 

az életkorral fordítottan arányos, tehát beleszocializálódnak a kezdetben még nyitott 

hallgatók az elutasító(bb) légkörbe. 

Bár az USA-ban a felsőoktatási hallgatók között 1,4 millió fogyatékos fiatal van jelen 

(Planty és mts-ai, 2009), mégis a későbbi foglalkoztatás esetében a három legfőbb gát a 

megváltozott munkaképességű munkavállalók képzése, felvétele és elhelyezése. 

Ezekhez a lépésekhez az érintettek kevés támogatást kapnak és ezt tetézi még a kollégák 

negatív hozzáállása is – tehát még a felsőfokúan képzett megváltozott munkaképességű 

munkavállalók 60 %-a is munkanélküli, az alacsonyabban kvalifikáltakról nem is 

beszélve. Kijelenthetjük tehát, hogy a munkanélküliségi ráta sokkal magasabb a 

megváltozott munkaképességű munkavállalók esetében. Vannak olyan területek, ahol a 

megváltozott munkaképességű emberek hozzávetőleg egyenlő eséllyel vannak jelen, 

mint az adminisztratív munkák, az értékesítés vagy a kivitelező cégek, míg vannak, ahol 

viszonylag nagy arányban vannak jelen, mint a szolgáltatások, a termelés vagy a 

szállítmányozás, és alulreprezentáltak a fogyatékos emberek a menedzsment, a 

professzionális szakmai és technológiai munkák esetében (EOP, 2014). 

Magyarországon két személet terjedt el ezzel kapcsolatban. Egyrészt vannak olyan 

felosztások, amelyek tipikusan végezhető szakmákat jelölnek meg az egyes 

fogyatékossággal élő csoportok számára, mint a látássérült személyek esetében a 

masszőr szakma vagy értelmileg akadályozott személyek számára kertészeti és 

mezőgazdasági foglalkozások (például Séllei, 2010). Másrészt mutatkozik egy másik 

trend, amely szerint a megváltozott munkaképességű személyeket inkább szellemi 

munkaterületeken alkalmazzák (Könczei és Komáromi, 2002).  
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A megváltozott munkaképességű személyeknek is  joga van dolgozni, és nincs okunk 

mást feltételezni, mint hogy képességeik függvényében és kompetenciáik határain belül 

szeretnének  dolgozni. A karrierépítés napjainkban már nem csak egyes kiváltságos 

emberek sajátja, hanem mindenki építi a karrierét, igyekszik fejlődni és kihozni 

magából a legjobbat. A karrierút felépítése tudatos gondolkodást feltételez, valamint a 

belső pszichés és a külső egyéni, fizikai, valamint a környezeti lehetőségek 

összevetését. Ehhez gyakorta kapnak segítséget a megváltozott munkaképességű 

személyek nem csupán a rehabilitációs teamtől, hanem különféle nonprofit 

szervezetektől is. A munkában való sikeres teljesítés és előmenetel ugyanakkor 

visszahat a rehabilitációs folyamat egészére, az egyén énképére és önértékelésére is, így 

erősítve tovább a fejlődési folyamatot (Séllei, 2010).  
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2. Tézisek 

 

A szakirodalom áttekintésének alapján, figyelembe véve a magyarországi foglalkozási 

rehabilitáció aktuális kérdéseit és problémáit, három tézist állítunk fel, amelyeket a 

hozzájuk tartozó hipotézisek révén elemzünk és próbálunk igazolni. 

 

Az első tézis a foglalkozási rehabilitációt a munkaadók oldaláról vizsgálja meg, mivel 

ők, mint a munkáltatói jogkör leendő gyakorlói, tulajdonképpen a munkaerőpiacra való 

(re)integráció kulcsai. 

I. tézis: A munkaadók inkább elzárkóznak a megváltozott munkaképességű 

munkavállalók foglalkoztatásától. 

I.1. hipotézis: A munkaadók a foglalkoztatáshoz szükséges ismeretek és a források 

hiánya miatt nem foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű munkavállalókat, 

továbbá nem látnak gazdasági potenciált ezekben a munkavállalókban. 

I.2. hipotézis: A munkaadók nem rendelkeznek kielégítő mértékben azokkal az érzelmi 

kompetenciákkal, amelyekkel a szervezetet a megváltozott munkaképességű 

munkavállalók fogadásásra alkalmassá tudnák formálni. 

I.3. hipotézis: A munkaadók megváltozott munkaképességű munkavállalókkal 

kapcsolatos attitűdjében a sztereotipikus gondolkodás jelenik meg. 

I.3.1. hipotézis: A fogyatékos személyekkel kapcsolatos attitűdben jelentős eltérések 

vannak fogyatékossági csoportonként. 

I.3.2. hipotézis: A munkaadók az egyes fogyatékossági csoportok esetén sztereotípiáik 

alapján csak egy-egy meghatározott  munkakört tartanak elláthatónak. 

 

A második fő vizsgálati irányunk a munkahelyi elfogadást állítja a középpontba. Ennek 

oka, hogy egy munkahelyre való sikeres bekerülés még nem jelenti feltétlenül az oda 

való sikeres szocializációt,  beilleszkedést és beválást. Ehhez a szakirodalom alapján 

láthatjuk, hogy maga a megváltozott munkaképességű munkavállaló csupán egyetlen 
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tényező, legalább ennyire hangsúlyos még a szervezeti kultúra is, amely a kollektíva 

által meghatározott, illetve maguk a kollégák.  

Ezt a tézisünket két hipotéziscsoportra bontottuk. Az első csoportban már dolgozó 

emberek, tehát kollegális tapasztalattal és munkaviszonnyal rendelkezők attitűdjére és 

az ezt meghatározó tényezőkre koncentráltunk. A második csoportban egyetemi 

hallgatókra vonatkoznak az állításaink, akiknek maguknak is csak hipotéziseik lehetnek 

a munkáról és a megváltozott munkaképességű emberekkel való együttműködésről. 

Amennyiben a két minta eredményei egy irányba mutatnak, akkor feltételezhetjük, hogy 

a megváltozott munkaképességű munkavállalókhoz való hozzáállást nem a konkrét 

tapasztalat befolyásolja, hanem inkább valamilyen háttérváltozó (mint például az 

előítéletes gondolkodás). 

II. tézis: A leendő munkatársak attitűdje a megváltozott munkaképességű 

emberekkel szemben az érzelmi intelligencia és a tapasztalat által meghatározott.  

II.1. hipotézis: A pedagógusok, mint leendő munkatársak érzelmi intelligenciája 

meghatározza, hogy mennyire elfogadóak vagy elutasítóak a megváltozott 

munkaképességű munkatársakkal szemben. 

II.1.1. hipotézis: A pedagógusok véleménye a megváltozott munkaképességű lehetséges 

munkatársakról inkább pozitív irányultságú, melynek háttere a magasabb fokú 

empátiájuk.  

II.1.2. hipotézis: A fogyatékossággal élő emberekkel kapcsolatos attitűdben jelentős 

eltérések vannak fogyatékossági csoportonként. 

II.1.3. hipotézis: Az egyes fogyatékossági csoportok esetén nyitottságuk miatt a 

pedagógusok változatos  munkaköröket tartanak elláthatónak. 

II.2. hipotézis: Az egyetemisták, mint leendő munkatársak érzelmi intelligenciája 

meghatározza, hogy mennyire elfogadóak vagy elutasítóak a megváltozott 

munkaképességű munkatársakkal szemben. 

II.2.1. hipotézis: Az egyetemisták attitűdjét a fogyatékos személyekkel kapcsolatban 

meghatározza, hogy mennyi tapasztalattal rendelkeznek velük kapcsolatban. Minél több 

a tapasztalatuk, annál elfogadóbbak és az empátiájuk annál magasabb.  
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II.2.2. hipotézis: Az egyes fogyatékossági csoportokat a sztereotipikus gondolkodásnak 

megfelelően rangsorolják az egyetemisták. 

 

Természetesen, a „semmit rólunk, nélkülünk” elv alapján (Marton és Könczei, 2009, 5.) 

a foglalkozási rehabilitáció alanyainak hozzáállását a rehabilitációhoz is feltárjuk mind 

közvetve, mind közvetlenül. Ezek azok a tapasztalatok ugyanis, amelyek a későbbi 

intervenciós lehetőségeket pontosítani, specifikálni tudják. 

III. tézis: A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkára való 

motivációja viszonylag alacsony. 

III.1. hipotézis: A megváltozott munkaképességű munkavállalók alacsony motivációs 

készenlétének hátterében hangsúlyosan jelen vannak olyan intraperszonális tényezők, 

mint az iskolai végzettség, a tanulási hajlandóság vagy a jövőkép. 

III.2. hipotézis: A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkamotivációját 

jelentősen csökkentik olyan interperszonális és környezeti tényezők, amelyeket az 

álláskeresés során tapasztalnak, mint a munka nélkül töltött évek száma vagy a család 

gazdasági helyzete, és amelyek a tanult tehetetlenség irányába taszítják őket. 

III.3. hipotézis: A foglalkozási rehabilitáció egyik fontos pontja, a megváltozott 

munkaképességűvé való minősítés protokollja és az eljárás még nem működik 

megfelelően, ami hozzájárul az alacsony biztonsági és motivációs szinthez. 
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3. Empirikus vizsgálatok 

 

3.1. A kutatás folyamatának leírása 

 

A kutatás mintavételi időszaka 2013. májustól 2015. februárig terjedt, több kutatási 

kérdést, több mintán elemezve.  

Az első kutatási fázis 2013. májustól az év decemberéig tarott, amelynek keretében 

magyaroszági kis- és középvállalkozókat vizsgáltunk meg az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Pedagógia és Pszichológiai Kar, Pszichológia Intézet, 

Társadalomkommunikációs kutatócsoporttal együtt, egy doktorandusz kutatócsoporttal. 

A kis- és középvállalkozások vezetőihez egy omnibusz-kérdőívet juttattunk el, 

amelyből a demográfiai adatokat mindannyian a saját kutatási céljainkra felhasználtuk, 

ezen felül mindenki a saját kérdésére kereste egy-egy kérdőívblokkban a választ. A 

kutatást alkotó egyéni kérdőívek sorrendjében a fogyatékos emberek iránti attitűd, 

valamint az érzelmi intelligencia mérése az omnibusz harmadik harmadában 

helyezkedett el, ily módon az összes megkedzett kitöltésnek (450 fő) csak töredéke 

szolgáltatott a kutatásunkhoz adatokat, összesen 196 fő. Ez a kutatás a kvantitatív 

kutatások közé tartozott, elektronikus úton való megkereséssel és online vagy legalább 

elektronikus kitöltést várva. Ezen túlmenően hallgatói munkák keretében további, 

azonos tartalmú, papíralapú kérdőíveket is kiküldtünk és begyűjtöttünk. 

A második kutatási fázis a lehetséges munkatársak fogyatékos személyekkel 

kapcsolatos attitűdjét vizsgálta az érzelmi intelligenciával összefüggésben, kérdőíves 

módszerrel. A mintába az ország minden részéből kerültek be pedagógusok, akik a 

kérdőívcsomagot papíralapon töltötték ki. Az adatgyűjtés 2014. áprilisában zajlott a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közoktatási vezetői továbbképzési 

szak tréninghétvégéinek keretében. Összesen 496 főtől kaptuk vissza a válaszokat, 

amelyek között vannak kvantatív és kvalitatív adatok is. 

A harmadik kutatási fázis 2014. decembertől 2015. februárig tartott, amelyben a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatóinak fogyatékos 

emberekkel kapcsolatos attitűdjét mértük, és ennek kapcsolatát az érzelmi 
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intelligenciával. A hallgatókra, mint későbbi lehetséges munkatársakra gondoltunk a 

kutatás megtervezésénél. A felkérés Neptun üzeneten keresztül történt és online kitöltést 

várt. A válaszadási arány 15 %-os volt, összesen 400 teljes kitöltéssel. Az ily módon 

beérkezett adatok kvantitatívak.   

Negyedrészt kiegészítő kvalitatív kutatásokat is elvégeztünk, hogy a kvantitatív 

adatokat árnyaljuk, azokat komplexebben láthassuk. Ilyen kvalitatív kutatás a Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatal módszertani protokolljának a kritikai 

dokumentumelemzése, amely rávilágít a minősítési rendszer nyitott kérdéseire és 

fejlesztendő pontjaira – mint a foglalkozási rehabilitáció keretének elemzése. Egy 

esetleírás keretében megvizsgáltunk egy konkért integráló munkahelyet, elsősorban a 

befogadó munkatársak szemszögéből – mint a foglalkozási rehabilitáció közege. 

Interjúkat vettünk fel továbbá a megváltozott munkaképességű emberekkel – mint a 

foglalkozási rehabilitáció központi alanyaival – a tapasztalataikról, élményeikről a 

munkakereséssel és munkavállalással kapcsolatosan.  

Ezen túlmenően elemeztünk korábban rendelkezésünkre bocsátott olyan forrásokat, 

mint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal egy 2011-ben zajlott kutatásának az 

adatait, amelyek szintén a foglalkozási rehabilitációban résztvevő megváltozott 

munkaképességű emberek árnyaltabb megismeréséhez járultak hozzá. Ugyan az adatok 

forrása szekunder, az adatfeldolgozás primernek tekinthető, ugyanis kizárólag mi 

végeztünk elemzéseket ezen a mintán. 

 

3.2. A kutatás módszereinek és eszközeinek leírása 

  

A kérdőívek megszerkesztésében törekedtünk a homogenitásra, hasonló struktúrában 

építettük fel azokat, függetlenül attól, hogy on-line vagy papíralapú kitöltést kértünk. 

Természetesen a kérdéseket mindig aktualizáltuk a csoport jellemzőihez, illetve az 

előzetes elemzések tapasztalatainak alapján változtattunk egyes kérdéseken és 

kérdéscsoportokon a további minták esetében. 

Alább a szerkesztés sorrendjében mutatjuk be az egyes vizsgálati blokkokat. A teljes 

kérdőívek a mellékletekben találhatóak. A kis- és középvállalkozók teljes 
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kérdőívcsomagját az 1. számú, a pedagógusok kérdőívét a 2. számú, az egyetemista 

mintán felvett kérdőívet pedig a 3. számú melléklet tartalmazza.  

 

3.2.1. Demográfiai kérdések 

 

Minden kérdőívezést a demográfiai jellemzők feltárásával kezdtünk, mint a nem, az 

életkor vagy az iskolai végzettség, és ezeket kiegészítettük még a csoport szempontjából 

releváns további kérdésekkel.  

 

3.2.2. Attitűdmérés 

 

A fogyatékos emberekkel kapcsolatos attitűdöt a Bogardus (1928) féle társadalmi 

távolság skálával mértük, minden fogyatékossággal élő csoport esetében külön kitöltést 

kérve a kis- és középvállalkozó, valamint a pedagógus minta esetében. A skála alapelve 

az, hogy rákérdez, milyen fizikai közelségben, illetve milyen élettérben tartják 

elfogadhatónak a megnevezett célcsoportot. Mind a magyar, mind a nemzetközi 

kutatások megfelelő eszköznek tartják ezt a skálát a különböző csoportokkal 

kapcsolatos attitűdök mérésére (Ferge és mts., 1968; Halász és mts-ai, 1979). Az eredeti 

kérdésfeltevést annyiban módosítottuk, hogy 3-ra csökkentettük a távolsági 

lehetőségeket, az általunk megadott terek a társas környezet, a munkahelyi környezet és 

a család voltak. Továbbá ezen belül rangsorolást kértünk arról, hogy az egyes 

fogyatékossági csoportok közül melyiket tudná könnyebben, illetve melyiket 

nehezebben elfogadni. A legfőbb fogyatékossági csoportokról kértünk csupán 

besorolást, mint a mozgáskorlátozott személyek, a látássérült személyek, a hallássérült 

személyek és az értelmileg akadályozott személyek. A pedagógusok vizsgálatában 

kontrollváltozóként beemeltük a krónikus betegséggel élő embereket is.  

Az egyetemista minta esetében más módszert választottunk az attitűd mérésére, és az 

Attiudes Towards Disabled Persons, azaz a fogyatékos személyekkel kapcsolatos 

attitűdök kérdőívet (Yuker és mts-ai, 1970) fordítottuk le magyarra, amely burkoltabban 

méri fel a fogyatékos emberekkel kapcsolatos attitűdöt, ezáltal kevésbé van kitéve a 



72 

 

szociális kívánatossági torzításnak. A kérdőív három főbb részből tevődik össze, amely 

szerkezetet alább, a táblázatban mutatunk be. Másrészt elővizsgálataink alapján az 

derült ki, hogy az egyetemisták kevesebb tapasztalattal és ismerettel rendelkeznek az 

egyes fogyatékossági formákkal kapcsolatban, mint a már több éve a munka világában 

lévő emberek, ezért célszerűnek tűnt olyan mérőeszközt választani, amely a fogyatékos 

személyeket egy csoportként kezeli. A teljes kérdőívet a 3. melléklet tartalmazza, annak 

utolsó blokkjai ezek a skálák. Ezt a kérdőívet már más – a befogadással és az 

inklúzióval kapcsolatos attitűdöket vizsgáló - magyar vizsgálatokban is felhasználták, 

(Szegő, 2008). A fordításunk nem szó szerinti, azaz a kérdésekben nem a fogyatékos 

ember kifejezést használjuk, hanem a fogyatékosok megnevezést. Ez a szóhasználat a 

kérdőív fordításának előzetes teszteléséből adódik, ahol a műegyetemi hallgatók egy 

csoportjának kiadtuk a kérdéseket, és kértük ítéljék meg, szerintük melyik a helyes és 

ismert elnevezés. Mivel ebben a vizsgálatban elsősorban a hallgatók fogyatékossággal 

kapcsolatos mentális reprezentációjára voltunk kíváncsiak, ezért kézenfekvőnek 

tartottuk az általuk használt kifejezést alkalmazni. A válaszolóknak minden egyes állítás 

esetén -3 és +3 közötti Likert-skálán kell jelölniük az egyetértésük fokát, ahol a negatív 

tételek az egyet nem értést, míg a pozitív tételek az egyetértést fejezik ki.  

Skálarész Tételszám Pontszám Fordított tételek 

ATDP-O 20 -60 → +60 2, 5, 6, 11, 12 

ATDP-A 30 -90 → +90 5, 9, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29 

ATDP-B 30 -90 → +90 1, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 22, 26, 28 

8. táblázat Az ATDP skálái és pontozása (Yuker és mts-ai, 1970) 

 

Ezen túlmenően az egyetemisták vizsgálatában a társadalmi távolságok külön 

megkérdezése nélkül, egyszeri rangsorolást kértünk az elfogadásról, és további kontroll 

változóként beemeltük a pszichés megbetegedéssel élő embereket is. 

Az egyes fogyatékossági formák munkahelyi környezetben feltételezett megítélésére 

külön kérdéseket hoztunk létre a két felnőtt minta számára, részben pozitív, részben 

negatív megszövegezéssel. Ezek esetében az attitűdskálákhoz hasonló 5 fokozatú 

Likert-skálán kértük az egyetértés fokának jelölését, többek között a teljesítmény, a 

megjelenés és a személyiség másságával kapcsolatban.  
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A fogyatékos személyekkel kapcsolatos gondolatok és érzések felmérésére további 

kérdéseket is megfogalmaztunk a két felnőtt minta esetében, amelyekkel azt kívántuk 

feltárni, hogy mennyire gondolkodnak kategorikusan a fogyatékos emberekkel 

kapcsolatban. Olyan kérdéseket tettünk fel ennek vizsgálatára, mint az egyes 

fogyatékossággal élő csoportok számára lehetséges pályák szabad meghatározása. 

Minden csoport esetében rákérdeztünk, hogy ismernek-e, vagy van-e tapasztalatuk 

közvetlenül fogyatékos emberekkel, mert úgy véltük, hogy ennek hatása lehet a 

sztereotípiák dinamikájára.  

 

3.2.2.1. Foglalkoztatással kapcsolatos kérdések 

 

A kis- és középvállalkozók mintáján további kérdéscsoportként felmértük a 

megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos 

ismereteket és hajlandóságot az omnibusz tesztben a saját blokkunk elején.  

Előre megadott válaszalternatívákkal dolgoztunk, amelyeket a kutatást megelőzően kis- 

és középvállalkozókkal folytatott beszélgetések alapján dolgoztunk ki.  

 

3.2.3. Érzelmi intelligencia mérés 

 

Minden mintában kitölttettük a Bar-On féle EQ-i magyarra fordított változatát. A 

kérdőívet több magyar kutatásban is használták már, bár magyar sztenderddel még nem 

rendelkezik. A kérdőív az érzelmi intelligenciát a Bar-On modell alapján, önbeszámoló 

formában méri. A válaszadás formátuma 5 fokozatú Likert-skála. A kérdőív 121 

kérdése a modell faktorai alá rendeződik be, minden kérdés egy faktorra súlyoz. A 

leltárban vannak egyenes és fordított tételek is. Alább röviden összefoglaljuk, hogy 

melyik skála kérdései milyen érzelmi kompetenciát mérnek.  
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Skála neve Mit mér Tételszám 

Intraperszonális képességek Öntudatosság és önkifejezés  

 Önbecsülés Önmagunk pontos észlelése, megértése és 

elfogadása.  

9 

Érzelmi öntudatosság A saját érzések figyelemmel kísérése és 

megértése.   

7 

Asszertivitás, 

magabiztosság  

Önmagunk és érzéseink hatékony és 

konstruktív kifejezése. 

7 

Függetlenség  Önbizalom és másoktól való érzelmi 

függetlenség.  

7 

Önmegvalósítás  Igyekszik a személyes céljait elérni és 

megvalósítani önmagát.  

7 

Interperszonális képességek Társas tudatosság és személyközi kapcsolatok  

 Empátia Észrevenni és megérteni mások érzéseit. 5 

Társas felelősségtudat Azonosulni és együttműködni egy társas 

csoporttal. 

9 

Interperszonális viszony Kölcsönösen kielégítő kapcsolatok 

fenntartása és jó kapcsolat másokkal. 

10 

Stresszkezelés Érzelemkezelés és érzelemszabályozás 

 Stressztűrés Az érzelmek hatékony és konstruktív 

kezelése. 

9 

 Impulzivitás-impulzus 

kontroll 

Az érzelmek hatékony és konstruktív 

szabályozása. 

9 

Adaptáció Változásmenedzsment 

 Valóságérzékelés Az érzések és a gondolatok objektív 

értékelése a külső valósághoz képest. 

10 

 Rugalmasság Az érzelmek és a gondolkodás adaptálása 

és átállítása új helyzetekben. 

8 

 Problémamegoldás Személyes és személyközi problémák 

hatékony megoldása. 

8 

Általános hangulat Önmotiválás 

 Optimizmus Pozitív szemlélet, az élet napos oldalának 

észrevétele. 

8 

Boldogság Elégedettség önmagunkkal, másokkal és az 

élettel általában. 

9 

9. táblázat Az EQ-i skáláinak leírása és a skálákhoz tartozó tételek száma (Bar-On, 2006) 

 

A leltárt több nyelvre lefordították, és kielégítően jó reliabilitási és validitási mutatókkal 

rendelkezik. Kritikai észrevételként azt bocsátjuk csupán előre, hogy minden 

önjellemző skála esetében előfordulhat, hogy a pontatlan önismeret vagy a szociális 

kívánatossági hatás miatt torzítanak a válaszolók. 
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3.2.4. A megváltozott munkaképességű munkavállalók vizsgálata 

 

A megváltozott munkaképességű munkavállalókkal félig strukturált interjúkat vettünk 

fel. Az interjú három tematikus blokkra osztható, amelyek a munkatapasztalatok, a 

munkakeresési motiváció, valamint a komplex minősítési rendszer áttekintése és 

véleményezése. 

Az interjú kérdéseit a 4. számú melléklet tartalmazza. Megjegyezzük azonban, hogy a 

kérdéseket nem tettük fel mindig ilyen kötött módon, hanem egy lazábban strukturált 

beszélgetés keretében hagytuk a válaszolókat, hogy megosszák a tapasztalatikat, és 

csupán akkor tettük fel a célzott kérdéseket, ha a beszélgetésből kimaradt.  

Az interjúra több száz embert kértünk fel, azonban hatan válaszoltak a kérdéseinkre 

személyesen, telefonon vagy skype-on. 

 

Az elemzéseinkbe bevontuk a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól kapott 

mintát is, amely több mint 16000 fő adatait tartalmazta. A hivatal által előzetesen 

elkészített kérdőívre a saját szakembereik vették fel a felülvizsgálatra érkező 

megváltozott munkaképességű személyek válaszait. Az adatokat a hivatal informatikus 

szakemberei rögzítették. A változók elnevezését, átkódolását már mi végeztük el, 

ahogyan minden további elemzést is. 
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4. Eredmények 

  

Az elemzéseink eredményét mintánként tekintjük át, a hipotéziseinkenek megfelelő 

sorrendben. Minden esetben a minta bemutatásával kezdjük az áttekintést, majd 

rátérünk az elemzések ismertetésére, az adatok bemutatására és ezt követően 

értelmezzük azokat. 

 

4.1. A munkaadókkal kapcsolatos tézis és hipotézisek vizsgálata 

 

Ebben a részben végeztük el a munkaadók megváltozott munkaképességű 

munkavállalókra irányuló attitűdjének feltárását kis- és középvállalkozók mintáján, 

elemeztük ennek összefüggéseit az érzelmi intelligenciával. A kérdőíves (lásd 1. számú 

melléklet) vizsgálatból kapott kvantitatív és részben kvalitatív eredményeket mutatjuk 

be alább. A kérdőívet a felkérő levélben szereplő honlapon érhették el a kitöltők 

(http://appi.bme.hu/survey/index.php/491264/lang-hu), azonban az alacsony válaszadási 

hajlandóság miatt papíralapú kérdőíveket is nyomtattunk és ezeket eljuttattuk 

személyesen kis- és középvállalkozókhoz. A papíralapú eredményeket is regisztráltuk 

az online felületen.   

 

4.1.1. A kis- és középvállalkozói minta bemutatása 

 

A kis- és középvállalkozók vizsgálata a 2013-as évben zajlott. Összesen 450-en kezdték 

meg a kérdőív kitöltését, a teljes kitöltésig 196 ember jutott el. A válaszolók 

mindannyian kis- és középvállalkozások vezetői, döntéshozói. Alábbiakban az őket 

leíró statisztikai jellemzőket mutatjuk be. 

A minta átlagéletkora 45,39 év, a szórása 11,98 év. A legfiatalabb vállalkozó 22 éves, a 

legidősebb 76.  

A nemi megoszlást az alábbi ábra mutatja be: 

http://appi.bme.hu/survey/index.php/491264/lang-hu
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10. ábra A kis- és középvállalkozók mintájának nemi megoszlása (n=195) 

 

A vállalkozók az alábbi tevékenységi kategóriákba sorolták be magukat: 

 

11. ábra A kis- és középvállalkozók mintájának ágazati besorolása százalékos megoszlásban (n=182) 

 

Láthatjuk az ábráról, hogy változatos tevékenységi körökben működnek a mintába 

bekerült vállalkozók. 

 

4.1.2. A kis- és középvállalkozói mintán elvégzett elemzések ismertetése 

 

Alább a hipotézisek alapján mutatjuk be az elvégzett statisztikai elemzéseket, amelyeket 

az IBM SPSS Statistics programcsomag 22-es változatával hajtottunk végre. 
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4.1.2.1. A munkaadók a foglalkoztatáshoz szükséges ismeretek és a források hiánya 

miatt nem foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű munkavállalókat, 

továbbá nem látnak gazdasági potenciált ezekben a munkavállalókban. (1.1. 

hipotézis) 

 

Legelőször megnéztük, hogy a vizsgálat időpontjában hányan foglalkoztattak 

megváltozott munkaképességű munkavállalót, illetve aki nem foglalkoztatott, az miként 

gondolkodik erről a kérdésről. Az eredményeket az alábbi ábra szemlélti.  

 

12. ábra A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához való hozzáállás százalékos 

megoszlása (n=193) 

 

Ebből látható, hogy jelenleg kis százalék foglalkoztat megváltozott munkaképességű 

munkavállalót, de szerencsére ennél is kevesebben vannak, akik teljes mértékben 

elzárkóznak a foglalkoztatásuk elől. A továbbiakban számba vettük, hogy melyek 

lehetnek azok az ismeretek vagy források, amelyek az adatok alapján az alacsony 

foglalkoztatottság mögött állhatnak. A foglalkoztatásra vonatkozó szabályozók és 

előírások esetében számba vettük a három legfontosabb területet, amelyeket alább 

mutatunk be.  
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A törvényi- és jogi szabályozók fontos keretet adnak az esélyegyenlőségnek, így a 

munkához való hozzáférésnek is a munkavállalók számára. A vállalkozóknak kis 

hányada nyilatkozta, hogy nem ismeri ezeket a szabályozókat, ahogyan az ábra is 

szemléltei. 

 

13. ábra A jogi szabályozók ismeretének önbevallott százalékos eloszlása (n=195) 

 

Ezen belül az igennel válaszolók az alábbi kategóriákba sorolhatóak be, hiszen a 

tudásnak és ismereteknek feltételeztük, hogy több szintje van. A válaszok megoszlását a 

lenti ábra szemlélteti. 

 

14. ábra A jogi szabályozók ismeretének formái a válaszok gyakorisága alapján (n=147) 
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További fontos terület, hogy a munkaadók ismeretei szerint ergonómiai előírások 

vonatkoznak-e a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására. Itt 

már kevesebben vannak azok, akik tudni vélik ezeket az előírásokat, ahogyan az ábra is 

bemutatja.  

 

15. ábra Az ergonómiai szabályozók ismeretének önbevallott eloszlása (n=195) 

 

Ezen belül az igennel válaszolók aránya az alábbi módon oszlik meg: 

 

16. ábra Az ergonómiai szabályozók ismeretének formái a válaszok gyakorisága alapján (n=135) 

 

Ezen felül kíváncsiak voltunk még arra, hogy mennyire vannak tisztában a munkaadók 

azzal, hogy honnan tudnak (további) ismereteket szerezni a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatban, akár a felvétel, akár a 
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beillesztés során. Sajnos nem túl sokkal nagyobb az igennel válaszolók aránya az ábra 

alapján. 

 

17. ábra Az információk ismeretének önbevallott százalékos eloszlása (n=196) 

 

Az információ legfontosabb forrásának az internetet, a munkaügyi központokat,  

kormányhivatalokat, a jogszabályokat, valamint a kamarai hírleveleket jelölték meg a 

vállalkozók. Egy másik lehetséges csatorna alkalmazásának példája, hogy sokan a 

könyvelőjüktől, valamint partner- és pályázati cégektől kérnek tanácsot. 

 

A leíró jellemzőkön kívül bináris logisztikus regresszióval megvizsgáltuk a kérdést, 

hogy látnak-e a munkaadók gazdasági potenciált a megváltozott munkaképességű 

személyek foglalkoztatásában, bevontuk a fenti változókat átkódolva arra, hogy a jogi, 

ergonómiai és informálódási ismeretekkel rendelkezik-e a válaszoló vagy sem. A függő 

változó magyarázatában ez a három változó önmagában nem rendelkezik statisztikailag 

jelentős magyarázó értékkel. Ha azonban a magyarázó változók körébe bevonjuk azt is, 

hogy az adott vállalkozó megújulási lehetőségként kezeli-e a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását, akkor már szignifikáns kapcsolatot 

mutató modellt kapunk a (λ=17,639 és R²=,086 és p<0,01), amiben a kérdéses három 

forrás azonban csupán meglehetősen kis hányadot magyaráz és emellett az alig 9 % 

mellett még nagyon sok más tényező is közrejátszik a kis- és középvállalkozók 

megváltozott munkaképességű munkavállalókkal kapcsolatos hozzállásában.  
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Ugyanez fordított esetben is elmondható, tehát akik megújulási lehetőséget látnak a 

megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásában, azok gazdasági 

potenciálként is tekintenek rájuk. A foglalkoztatás esetében is csak ez a két változó tűnt 

viszonylag jelentős magyarázó erejűnek a regressziós modellben, ez is csak gyengén 

szignifikáns (λ=6,372 és R²=,032 és p<0,05). A regressziós modellezés alapján úgy 

tűnik tehát, hogy az ismeretek meglétén kívül még több más változó is hatással van arra, 

hogy miként tekintenek a kis- és középvállalkozók a megváltozott munkaképességű 

munkavállalókra. Úgy tűnik, az általunk megvizsgált tényezőkön felül még nagyon sok 

más – jelen vizsgálatban nem kontrollált - hatás is szerepet játszik a foglalkoztatással 

kapcsolatos attitűdben. 

 

Eredményeink alapján a legtöbben tisztában vélnek lenni az információkkal, illetve 

tudják, hogy mit-honnan tudhatnak meg. Ezzel párosul az az attitűd, hogy a minta nagy 

része nem zárkózik el a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatástól, 

bár ennél alig vannak többen, akik már most foglalkoztatnak megváltozott 

munkaképességű munkavállalót. Azonban, ha a foglalkoztatásra az ismereteknek ilyen 

kevés hatása van, illetve annak sem túl erős a magyarázó ereje, hogy gazdasági 

potenciált látnak a megváltozott munkaképességű munkavállalókban a munkaadók, 

akkor tulajdonképpen egy szakadék látszik a tudás és a foglalkoztatás között. Ennek 

hátterében a fogyatékos személyekkel kapcsolatos attitűdöt, illetve további lehetséges 

háttérváltozókat vizsgáltunk meg az alábbiakban, feltételezve azt, hogy az 

eredményeket nem az önbevallós teszt miatti torzítás okozta. 

 

A hipotézis második részének vizsgálatában azt találtuk, hogy a munkaadók valamivel 

nagyobb százaléka nem lát gazdasági potenciált a megváltozott munkaképességű 

emberek foglalkoztatásában, mint ahányan látnak, ahogy ezt az alábbi ábra szemlélteti.  
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18. ábra A kis-és középvállalkozók véleményének százalékos megoszlása a megváltozott munkaképességű 

munkavállalók gazdasági potenciáljáról 

 

Az eloszlás vizsgálata alapján szemmel láthatóan nagyon kicsi a különbség a két 

csoport között. Viszont érdekes, hogy a munkaadók válaszainak indoklása, ezt foglaljuk 

össze a következőkben. 

 

Akik foglalkoztatnának megváltozott munkaképességű munkavállalókat, ők elsősorban 

három szempontot jelenítettek meg a válaszaikban. Az egyik a szervezet oldaláról nézve 

a versenyképesség fokozása, a jogszabályi kivetések alóli mentesülés, a kedvezményes 

adózás, illetve az alacsonyabb bér és bérjellegű költségek által, továbbá ide sorolhatóak 

még bizonyos pályázati lehetőségek és támogatások is. A második szempont a 

cégvezetők nyitása, amelyet a humánus szemlélet jelenített meg. Nagyon jól leírta az 

egyik válaszoló, miszerint „sokkal több van bennünk, mint én magam is elhiszem”. A 

vezetők szerint a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkamotivációja 

gyakorta magasabb, mint az épeké. Bekerülve egy munkahelyre proaktívak, 

felelősségteljesek és keményen tudnak dolgozni. Csupán az a fontos, hogy elhiggyük, 

hogy el tudják látni azokat a feladatokat, amiket az épek is, sőt a megfelelő 

munkakörben és a megfelelő munkakörnyezetet megteremtve nem is számítanak 

sérültnek. Az előző két szempontot fogja össze, hogy a megváltozott munkaképességű 

munkavállalók új színt, új szemléletet is hoznak egy szervezetbe, ami kölcsönösen 

előnyös lehet. A harmadik szempont, amit a foglalkoztatás mellett említettek az a 

gazdasági-társadalmi oldal. Azaz egyrészt az inklúzió társadalmi trendje, amely egyfajta 

kötelezettségként jelenik meg a munkáltatók számára, másrészt pedig a nemzetgazdaság 

számára fontos, hogy  ne a szociális háló tartsa el ezeket az embereket, hanem ők 
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maguk is hozzájárulnak a GDP növekedéséhez, ebben az esetben ez másodlagos 

gazdasági haszonnal jár az államháztartás szempontjából. 

 

Más szempontból vizsgálva meg ezt a kérdést, megkérdeztük a válaszadókat, hogy 

szerintük melyek a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának az 

előnyei. Az eredményeket az alábbi ábra szemlélteti. 

 

19. ábra A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának előnyei a kis- és középvállalkozók 

szerint a válaszok gyakorisága alapján (több alternatíva bejelölése is lehetséges volt) 

 

A leghangsúlyosabb mellette szóló érvként a társadalmi felelősségvállalás, vagy 

szervezetpszichológiai szakszóval a CSR tevékenység fontosságát emelték ki a 

vállalkozók. Mivel ez az előzetes feltételezésünknek is a bázisát alkotta, ezért külön 

rákérdeztünk pontosan mit gondolnak arról, hogy a társadalomnak aktívan kell-e 

foglalkoznia a megváltozott munkaképességű személyek gazdasági potenciáljának 

növelésével.  
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20. ábra A kis- és középvállalkozók válaszainak gyakorisága arra a kérdésre, hogy mennyire fontos a 

megváltozott munkaképességű munkavállalók gazdasági potenciáljának a növelése 5-fokú skálán (n=192) 

 

Elenyésző számban vannak azok, akik szerint ez kivitelezhetetlen vagy nem fontos és a 

nagy többség fontosnak tarja a társadalmi felelősségvállalást, a társadalmi részvétel 

növelését a megváltozott munkaképességű munkavállalók aktivitásának növelésében. 

A szöveges indoklásokból olyan háttértényezőket emelnénk ki hangsúlyosként, mint a 

munka által biztosított önfenntartás, ami hosszú távon a megváltozott munkaképességű 

emberek társadalmi elfogadottságát is növelni tudja, az esélyegyenlőségi törekvések, 

valamint az egyenlő bánásmód, mint országos és Európai Uniós irányelvek.  

 

Akik nem foglalkoztatnának megváltozott munkaképességű munkavállalót, ők 

elsősorban két szempontot említettek. Egyrészt az emberi oldalról, azaz a legtöbb kis 

cégben a feladatok komplexek, az emberek rotálódnak a munkakörök között és ehhez 

komplex tudásra és gyors alkalmazkodásra van szükségük. A munkaadók szerint ez a 

sokoldalúság hiányzik a megváltozott munkaképességű munkavállalókból. Ezen felül a 

munkaköri megkötések között megjelölték, hogy nem foglalkoztathatnak 

balesetveszélyes munkakörben vagy magas fizikai és/vagy mentális igénybevételű 

munkakörökben megváltozott munkaképességű embereket. Ezen felül a felvételt 
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gátolja, hogy a munkaadók szerint körülményes az alkalmazás, és nem gazdaságos, 

mivel a felvétel és a betanítás túl sok időt és energiát von el – és ez nagyobb a költséget 

jelent, mint amekkora az állami támogatás mértéke. A másik oldal a gazdasági-

munkaerőpiaci szempont: a munkaadók szerint a magyar gazdaság fejlettsége még nem 

tart ott, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalókat potenciálnak tekintse. 

Ugyanakkor a munkaerőpiacon túlkínálat van, magasan kvalifikált ép munkavállalókból 

is, akiket előnyben részesítenének a vállalkozók.  Szerintük a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók teljesítménye legfeljebb az épekét éri el, és hiányzik a 

többletpotenciál.  

Ha megvizsgáljuk ennek alapján, hogy a válaszadók szerint melyek a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának a hátrányai, akkor az alábbi módon 

alakulnak az eredmények. 

 

21. ábra A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának hátrányai a kis- és 

középvállalkozók szerint a válaszok gyakorisága alapján (több alternatíva bejelölése is lehetséges volt) 

 

Tehát a munkaadók mind az előnyöket, mind a hátrányokat felmérik, és nagyjából 

azonos súlyúnak látják ezeket, minden tekintetben meglátva az árnyalatokat is. 
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4.1.2.3. A munkaadók nem rendelkeznek kielégítő mértékben azokkal az érzelmi 

kompetenciákkal, amelyekkel a szervezetet a megváltozott munkaképességű 

munkavállalók fogadására alkalmassá tudnák formálni. (1.2. hipotézis)  

 

Az egyes Bar-On érzelmi intelligencia alskálákból a könnyebb összehasonlíthatóság 

kedvéért százalékos mutatókat képeztünk (például Takács, 2010 alapján). A vállalkozók 

érzelmi kompetenciáit az alábbi táblázat mutatja be. 

 Átlag Szórás 

Magabiztosság 66,56 13,36 

Éntudatosság 68,79 13,82 

Önbecsülés 72,04 13,01 

Függetlenség 66,39 18,52 

Önmegvalósítás 74,00 16,65 

Empátia 71,31 13,58 

Társas felelősségtudat 73,36 13,16 

Interperszonális viszony 70,77 12,32 

Valóságérzékelés 69,38 13,97 

Rugalmasság 62,01 15,01 

Problémamegoldás 74,12 12,97 

Stressztűrés 64,63 10,13 

Impulzivitás kontroll 62,43 18,43 

Optimizmus 74,36 13,81 

Boldogság 71,85 12,80 

10. táblázat A kis- és középvállalkozók érzelmi intelligenciáját leíró mutatók (n=181) 

 

A fenti alskálákon a vállalkozók pontjainak az eloszlása a legtöbb esetben a normál 

eloszlást követi. Ez alól kivétel a társas felelősségtudat, amelynél az értékek inkább a 

normál eloszlástól balra tolódnak el, azaz alacsonyabb a vállalkozók pontszáma az 

átlagnál. A másik irányba tolódik el az önmegvalósítás, az önbecsülés és a függetlenség 

pontszáma, amelyek reálisnak tűnnek ennek a mintának az esetében. Alább csupán 

referenciaértékként mellérendeljük a vizsgálatunkban résztvevő műegyetemi hallatók 

pontszámát, valamint a pedagógusok értékeit is az egyes skálákon. 
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 Vállalkozók BME-hallgatók Pedagógusok 

Magabiztosság 66,56 66,20 69,60 

Éntudatosság 68,79 68,46 67,11 

Önbecsülés 72,04 68,82 75,74 

Függetlenség 66,39 66,40 67,83 

Önmegvalósítás 74,00 79,52 88,17 

Empátia 71,31 73,87 83,71 

Társas felelősségtudat 73,36 78,22 87,87 

Interperszonális viszony 70,77 70,79 82,05 

Valóságérzékelés 69,38 66,49 76,53 

Rugalmasság 62,01 65,58 68,23 

Problémamegoldás 74,12 77,54 81,53 

Stressztűrés 64,63 65,01 66,64 

Impulzivitás kontroll 62,43 71,38 72,21 

Optimizmus 74,36 73,50 80,64 

Boldogság 71,85 76,41 82,78 

11. táblázat A vizsgált mintákban az érzelmi intelligencia alskálák átlagai 

 

Megvizsgáltuk, hogy ezeknek az érzelmi kompetenciáknak mekkora szerepe van a 

vállalkozók gondolkodásában a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

alkalmazása kapcsán. A logisztikus regressziós modellben arra kerestük a választ, hogy 

mely faktorokkal lehet megmagyarázni, hogy a vállalkozók gazdasági potenciálnak 

tekintik-e a fogyatékkal élő embereket, vagy sem. Végül sikerült az érzelmi 

intelligencia faktoraiból szignifikáns kapcsolatokat jelző modellt építenünk (λ=13,367 

és p<0,05). A stresszkezelési érzelmi intelligencia faktor a modellben szignifikáns 

magyarázó erővel rendelkezik, a többi érzelmi intelligencia faktor hatását nem sikerült 

igazolni. Az illesztett modell tehát szignifikáns (R²=,071, p<0,05). Úgy tűnik az 

eredmények alapján, hogy az érzelmi kompetencián kívül még sok változó lehet, amely 

befolyásolja a kis- és középvállalkozók gondolkodását azzal kapcsolatban, hogy a 

megváltozott munkaképességű munkavállalók mekkora gazdasági potenciált jelentenek.  
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Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a intraperszonális_d ,431 ,431 ,999 1 ,318 1,538 

interperszonális_d -,598 ,440 1,841 1 ,175 ,550 

adaptáció_d ,800 ,523 2,338 1 ,126 2,225 

stresszkezelés_d -1,404 ,471 8,874 1 ,003 ,246 

hangulat_d -,241 ,434 ,307 1 ,579 ,786 

Constant 2,191 ,973 5,075 1 ,024 8,944 

 

12. táblázat A gazdasági potenciál bejóslását vizsgáló regressziós modell (dőlttel kiemelve a szignifikáns 

független változó) 

 

A logisztikus regresszió számítás eredménye a következő: a foglalkoztatással 

kapcsolatos attitűdben azzal összefüggésben, hogy lehetőséget látnak-e a megváltozott 

munkaképességű emberek foglalkoztatásában a vállalkozók, az empátia és a társas 

felelősségtudat, mint érzelmi intelligencia alskálák gyengén szignifikáns magyarázó 

változók több modell építési tapasztalatának alapján. Ha csak ezt a két változót emeljük 

be a modellbe, akkor a khi-négyzet alapján (λ=7,095, p<0,05) gyengén szignifikáns 

R²=,038 (p<0,05) értékű magyarázatot kapunk. Tehát közrejátszik az attitűdben ugyan 

ez a két érzelmi kompetencia, de úgy tűnik inkább csak árnyalják a vállalkozók 

gondolkodását és nem meghatározzák azt. 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1a 

empátia_d ,916 ,404 5,150 1 ,023 2,500 

társasfelelősségtudat_d -,857 ,379 5,115 1 ,024 ,425 

Constant ,763 ,839 ,826 1 ,363 2,144 

a. Variable(s) entered on step 1: empátia_d, társasfelelősségtudat_d. 

13. táblázat A foglalkoztatás bejóslását vizsgáló regressziós modell (dőlttel kiemelve a szignifikáns független 

változó) 

 

Ebből arra következtethetünk, hogy a magas társas felelősségtudat prolongálhatja, hogy 

a szervezeti kultúrába is bekerüljön az elfogadó attitűd, és kellő mértékű empátiával 

társulva ez egy nyitottabb szervezetet tudjon létrehozni, ahol a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók is lehetőséget kaphatnak arra, hogy megmutassák mire 

képesek. Azonban megjegyezzük, hogy mindkét másik vizsgálati mintánál 

alacsonyabbak az érzelmi intelligencia pontszámok a vállalkozók mintájánál.  
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Azok között a munkaadói csoportok között, akik a megváltozott munkaképességű 

munkavállalókra, mint megújulási lehetőségre tekintenek és azok között, akik nem így 

gondolják, nem tudtunk statisztikailag jelentős különbséget kimutatni a független 

mintás t-próbával egyik érzelmi intelligencia alskálában vagy faktorban sem.  

 

Azok között a kis- és középvállalkozók között, akik a megváltozott munkaképességű 

munkavállalókban látnak, illetve nem látnak gazdasági potenciált, független mintás t-

próbával az éntudatosság és az önbecsülés alskálán találtunk statisztikailag tendencia-

szerű különbséget. 

 

skálanév t-érték szignifikancia átlagok 

éntudatosság 1,807 ,073 70,84 (i) vs. 67,09 (n) 

önbecsülés 1,823 ,070 73,98 (i) vs. 70,44 (n) 

14. táblázat A gazdasági potenciál tekintetében eltérést prolongáló érzelmi intelligencia alskálák statisztikai 

jellemzői 

 

Ezek a tendencia-szerű különbségek arra utalnak, hogy az éntudatosabb és magasabb 

önbecsülésű vállalkozók általában inkább látnak gazdasági potenciált a megváltozott 

munkaképességű munkavállalókban.  

 

Ugyanezt a kérdést kereszttáblával megvizsgálva, ahol az érzelmi intelligencia skálákat 

három intervallumra bontottuk (alacsony, közepes, magas) p<0,05 szinten gyengén 

szignifikáns eredményt abban találtunk, hogy akik gazdasági potenciált látnak a 

megváltozott munkaképességű munkavállalókban, azoknak magasabb a társas 

felelősségtudata (λ = 3,94) és jobbak a stressz kezelési képességei (λ = 5,99) 

 

Ezek az eredmények további kifejtést igényelnek. Igyekeztünk feltárni tehát azt is, hogy 

mely érzelmi intelligencia alskálák járulnak hozzá leginkább az elfogadó attitűdhöz. 

Az elfogadás a mozgáskorlátozott személyek iránti attitűd és a társas felelősségtudat 

esetében r=,214 p<0,05 szignifikancia szinten, látássérült személyek esetében ez r=,289 

p<0,01 szignifikancia szinten jár együtt. Az értelmileg akadályozott személyek esetében 

az interperszonális viszonyokkal sikerült p<0,05 szinten szignifikáns r=,210 eredményt 

kapnunk. Egyébiránt a társas felelősségtudat és az empátia szorosan együtt járnak 
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(r=,607 p<0,01). A látássérült személyek és az értelmi fogyatékos személyek iránti 

attitűd és az interperszonális érzelmi intelligencia faktor r=,249, illetve r=,221 mutat 

tendenciaszerű együttjárást p<0,05 szignifikancia szinten.  

A Spearman-féle rangkorrelációs eljárással megvizsgálva még megjelenik a látássérült 

személyek elfogadása és az éntudatosság között egy gyengén szignifikáns r=,246 

(p<0,05) együttjárás, valamint ezzel az eljárással vizsgálva erősebb a társas 

felelősségtudattal való együttjárás (r=,300 és p<0,01). Az értelmileg akadályozott 

személyek esetében a rangkorreláció megerősíti a Pearson-féle korrelációval kapott 

eredményeket. 

Az elemzésekből kiderült továbbá, hogy minél elfogadóbb valamely munkaadó az egyik 

fogyatékossággal élő csoport felé, annál elfogadóbb a többi felé is. A fogyatékos 

személyekkel kapcsolatos attitűdök közötti együttjárás intervalluma ,806 ≥ r ≥ ,491 

között van p<0,01 szignifikancia szinten. 

 

4.1.2.5. A munkaadók megváltozott munkaképességű munkavállalókkal 

kapcsolatos attitűdjében a sztereotipikus gondolkodás jelenik meg. (1.3. hipotézis) 

 

A fogyatékossággal élő csoportok elfogadásában felállított rangsorban a 

várakozásainkkal egybecsengő eredményeket kaptunk. A válaszadóknak a Bogardus-

féle szociális távolság mintájára rangsorolnia kellett 1 és 4 között azt, hogy különféle 

környezetekben mennyire könnyen fogadnák el a meghatározott fogyatékos személyek 

csoportjait. 
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22. ábra Az egyes fogyatékossággal élő csoportok átlagos elfogadottsága a kis- és középvállalkozók szerint (1 – 

legkönnyebben elfogadná, 4 – legnehezebben elfogadná az y-tengelyen) (n=195) 

 

Az eredmények abba az irányba mutatnak, hogy a mozgáskorlátozott és látássérült 

embereket fogadják el a legkönnyebben a válaszolók és az értelmileg akadályozott 

emberekkel szemben a legelutasítóbbak. A sztereotípiák változóban vannak, most már 

nem annyira a könnyű láthatóság és a vizuális stigmatizáltság befolyásolja az elfogadás 

vagy elutasítás mértékét, hanem a napjainkban annyira fontos tudás és gyorsaság, illetve 

alkalmazkodóképesség feltételezett megléte. A mozgáskorlátozott személyek esetében a 

legtöbben nem feltételezik, hogy kognitív problémák is társulnak a fizikai 

akadályozottsághoz. Az érzékszervi fogyatékos személyek elfogadottsága is ehhez 

közelebbi. Valószínűsíthető viszont, hogy ehhez a csoporthoz már kommunikációs 

zavarokat anticipálnak a válaszolók. A legelutasítottabb csoport az értelmileg 

akadályozott személyeké, akik talán még mindig a legkevésbé integrálódtak a 

társadalomba, és akikkel a legnehezebb a kapcsolat létesítése.  

Miért nevezhetjük ezt a gondolkodást előítéletesnek? Gyakorta találkozhatunk azzal a 

jelenséggel a különböző társadalomtudományi kutatásokban, hogy ha egy kérdést több 

megfogalmazásban felteszünk, akkor eltérő attitűdökről kapunk tanúságtételt. Azokban 

a kérdésekben, amelyekben nincs megfelelő tapasztalattal megtámogatott kialakult 

véleményünk és mentális reprezentációnk, ott hajlamosak vagyunk a sztereotípiák 
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mentén gondolkodni. Ez önmagában még nem baj, hiszen a sztereotípia, mint a 

kategorizálás eszköze, csökkenti a kognitív igénybevételt és hozzájárul a hatékony 

működéshez. Gond akkor van, ha nem tudunk kimozdulni ezekből a kategóriákból. Az 

elfogadás szempontjából megvizsgálva, mintha nem gondolták volna át teljesen a 

válaszolók, hogy egy mozgáskorlátozott ember számára általában sokkal nagyobb 

átalakításra van szükség a környezetben, mint egy hallássérült személy esetében. Vagy 

ugyanennél a példánál maradva, nagyon sok olyan mozgáskorlátozottságon belüli 

diagnózis van, amelyhez kommunikációs és-vagy kognitív problémák is társulnak. 

Ehhez azonban mélyebben kellene ismerni a kategóriát. Hasonló példákat és 

ellenpéldákat szinte minden fogyatékossággal élő csoport esetében hozhatunk. Tehát a 

kategorizálás miatti információvesztés, valamint a kategóriák alacsony kidolgozottsága 

állhat a sztereotipikus gondolkodás hátterében. 

Természetesen ezeket a kérdéseket a szociális kívánatossági hatás miatt különösen 

nehéz vizsgálni, ezért a továbbiakban más mutatókat is összevetünk az elfogadás-

elutasítás dimenzióval, illetve a következő pontban részletezzük majd az attitűd 

lehetséges komponenseit.  

Egy lehetséges mutató, ami a teljesítménnyel kapcsolatos hozzáállást vizsgálja, jól 

szemlélteti azt, hogy milyen értékűnek ítélik a megváltozott munkaképességű 

embereket a munkaadók. 

 

23. ábra A kis- és középvállalkozók válaszainak gyakorisága a megváltozott munkaképességű 

munkavállalókkal szemben támasztott teljesítményelvárásokról (n=195) 
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A munkaadóknak csak nagyon kis hányada gondolja azt, hogy változatlan körülmények 

között egyenlő elvárásokat támaszthat a megváltozott munkaképességű és az ép 

munkavállalókkal szemben. Inkább azon munkaadók vannak többen, akik kisebb 

elvárást támasztanak  a megváltozott munkaképességű munkavállalókkal szemben. 

Pedig, megismerve az egyes megváltozott munkaképességű munkavállalókat és a 

pontos képességstruktúrájukat, vagy alkalmazva a feladatot az emberhez elvet, akár 

változtatás nélkül ugyanolyan teljesítményre képesek ezek a munkavállalók is. 

 

4.1.2.6. A fogyatékos személyekkel kapcsolatos attitűdben jelentős eltérések 

vannak fogyatékossági csoportonként. (1.3.1. hipotézis) 

 

Hogy feltárjuk az egyes fogyatékossággal élő csoportokkal szembeni attitűd közötti 

különbségeket,az attitűdöt alkotó lehetséges komponenseket összetartozó mintás 

(repeated measure) varianciaanalízissel vizsgáltuk meg, amennyiben azok teljesítették a 

normalitás kritériumát, és Friedman-próbát alkalmaztunk akkor, ha a normalitás és a 

varianciák homogenitásának feltétele nem teljesült. 

A teljesítmény esetében azt láttuk, hogy ebben erősen szignifikánsan (p<0,01) eltér az 

egyes fogyatékossággal élő csoportok vélt teljesítménye egymástól a Friedman-próba 

alapján. Az eltérés irányát a lenti ábrán szemléltetjük. 

 

24. ábra Az egyes fogyatékossággal élő csoportok teljesítményével kapcsolatos vélekedések átlaga (1: 

alacsonyabb → 5: magasabb az átlagos munkavállalóénál) (n=195) 
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Az egyes csoportokat Mann-Whitney próbával összehasonlítva p<0,05 szinten 

szignifikáns különbséget kaptunk az alábbi csoportok között, melyen Bonferroni-

korrekciót is végeztünk. Az ezután is megmaradó különbségeket mutatjuk be a 

táblázatban. 

  

Csoportok átlagok 

közötti 

eltérés 

korrigált 

szignifikancia 

(p<) 

mozgáskorlátozott személyek és értelmileg akadályozott 

személyek 

1,31 ,0083 

hallássérült személyek és értelmileg akadályozott személyek 1,11 ,0083 

látássérült személyek és hallássérült személyek 0,83 ,0083 

15. táblázat Az egyes fogyatékossággal élő csoportok teljesítményében vélt statisztikailag jelentős különbségek 

 

A különböző fogyatékossággal élő csoportok külső megjelenését tekintve is szignifikáns 

(p<0,01) a csoportok közötti különbség a Friedman-próba alapján, azaz a négy csoport 

között van legalább kettő, amelyek szignifikánsan eltérnek egymástól. A megjelenésbeli 

eltérésben az alábbi módon alakul a vélt eltérés, ahol a legmagasabb pontszám a 

legnagyobb eltérést jelenti: 

 

25. ábra Az egyes fogyatékossággal élő csoportok megjelenésével kapcsolatos vélekedések átlaga (1: 

alacsonyabb → 5: magasabb az átlagos munkavállalóénál) (n=195) 
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Mann-Whitney próbával megvizsgálva az egyes csoportokat egymással is 

összehasonlítva, az alábbi eredményeket tudtuk statisztikailag jelentősen megerősíteni, 

korrigálva Bonferroni-módszerrel a szignifikancia szintjét: 

 

Csoportok átlagok 

közötti 

eltérés 

korrigált 

szignifikancia 

(p<) 

értelmileg akadályozott személyek és hallássérült személyek 0,59 ,0083 

értelmileg akadályozott személyek és látássérült személyek 0,53 ,0083 

16. táblázat Az egyes fogyatékossággal élő csoportok megjelenésében vélt statisztikailag jelentős különbségek 

 

Arról, hogy a különböző fogyatékossággal élő csoportok személyisége más-e, mint a 

nem fogyatékos embereké, a szignifikáns Friedman-próba alapján szintén azt gondolják 

a válaszolók (p<0,01), hogy a fogyatékossági formákon belül is különbségek vannak. 

Az egyes csoportokról alkotott véleményt alább ábrázoljuk. 

 

26. ábra Az egyes fogyatékossággal élő csoportok személyiségével kapcsolatos vélekedések átlaga (1: 

alacsonyabb → 5: magasabb az átlagos munkavállalóénál) (n=195) 

 

A csoportok összehasonlítása alapján az alábbi különbségek rajzolódtak ki jelentős 

statisztikai erővel: 
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Csoportok átlagok 

közötti 

eltérés 

korrigált 

szignifikancia 

(p<) 

értelmileg akadályozott személyek és mozgáskorlátozott 

személyek 

0,92 ,0083 

értelmileg akadályozott személyek és hallássérült személyek 0,87 ,0083 

17. táblázat Az egyes fogyatékossággal élő csoportok személyiségében vélt statisztikailag jelentős különbségek 

 

Bármely fogyatékossággal élő csoport esetében az adott csoport tagjait megkérdezve 

egybecsengő volt az a válasz, hogy „nincs szükségünk sajnálatra”. Mégis a többségi 

társadalom attitűdjében egy meghatározó komponens az, hogy sajnálják a fogyatékos 

személyeket. A Friedman-próba alapján eltérés van az egyes csoportok felé irányuló 

sajnálat mértékében is (p<0,01).  

 

27. ábra Az egyes fogyatékossággal élő csoportok felé irányuló sajnálat átlagos mértékes (1: nem sajnálja → 5: 

nagyon sajnálja) 

 

Az egyes csoportokat egymással külön összehasonlítva az alábbi eredményeket kaptuk: 

Csoportok átlagok 

közötti 

eltérés 

korrigált 

szignifikancia 

(p<) 

értelmileg akadályozott személyek és mozgáskorlátozott 

személyek 

0,51 ,0083 

értelmileg akadályozott személyek és hallássérült személyek 0,47 ,0083 

18. táblázat Az egyes fogyatékossággal élő csoportok felé irányuló sajnálatban megjelenő statisztikailag 

jelentős különbségek 
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A kérdéseket egy irányba forgattuk és ebből képezünk egy mutatót, amelyben a 

magasabb eredmények a különböző fogyatékossággal élő csoportokhoz való pozitív 

hozzáállást és magasabb elfogadást jelentik. Az elfogadási mutató megfelel a Levene-

próba normalitásvizsgálati követelményeinek, ezért itt egyszempontos varianciaanalízist 

alkalmaztunk. 

 

28. ábra Az egyes fogyatékossággal élő csoportok felé irányuló átlagos elfogadási mutató a teljesítmény, a 

megjelenés, a közös munka, a személyiség és a sajnálat alapján (az 5-höz közeli értékek a nehezebb elfogadást 

jelentik, és 20-ig felfelé haladva egyre könnyebb az elfogadás) (n=195) 

 

Az ábráról leolvasható, hogy a mozgáskorlátozott embereket fogadják el a vállalkozók 

leginkább, az ő irányukba a legkisebb az elutasítás és az értelmileg akadályozott 

emberek tűnnek a legmarginálisabb csoportnak ezen a mintán. A varianciaanalízis 

alapján látható, hogy az egyes fogyatékossággal élő csoportok felé irányuló globális 

attitűdben p<0,01 szinten szignifikáns eltérés van (2,1 < F < 6,2). 

 

A csoportok közötti különbségeket Mann-Whitney próbával vizsgáltuk tovább, hogy 

egységes képünk legyen az eredményről. Az összehasonlítások szignifikancia szintjét 

Bonferroni-módszerrel korrigáltuk.   
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Csoportok átlagok közötti 

eltérés 

korrigált 

szignifikancia 

(p<) 

értelmileg akadályozott személyek és hallássérült 

személyek 

4,81 ,0083 

értelmileg akadályozott személyek és 

mozgáskorlátozott személyek 

5,03 ,0083 

értelmileg akadályozott személyek és látássérült 

személyek 

3,82 ,0083 

látássérült személyek és hallássérült személyek 0,99 ,0083 

19. táblázat Az egyes fogyatékossággal élő csoportok felé irányuló elfogadásban megjelenő statisztikailag 

jelentős különbségek 

 

Ennek alapján úgy látjuk, hogy az értelmileg akadályozott személyek elfogadottsága 

minden más csoporténál alacsonyabb, tehát ők vannak a legnehezebb helyzetben a nyílt 

munkaerőpiacon.  

 

4.1.2.7. A munkaadók az egyes fogyatékossági csoportok esetén szterotípiáik 

alapján csak egy-egy meghatározott  munkakört tartanak elláthatónak. (1.3.2. 

hipotézis) 

 

Szöveges választ kértünk abban az estben, amikor felsoroltuk a fő 

fogyatékosságformákat és a vállalkozások vezetőit a számukra leetséges munkakörökről 

kérdeztük meg. A szöveges válaszokat kategóriákba soroltuk, amely kategorizálás 

alapján az alábbi eloszlások rajzolódnak ki. 

Az értelmileg akadályozott munkavállalók esetében a munkaadók szerint a leginkább 

elképzelehtő munkakörök sorrenje: 
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29. ábra A kis- és középvállalkozók szerint az értelmileg akadályozott személyek számára megfelelő 

munkakörök gyakorisága (egy személy több lehetőséget is adhatott) 

 

A fenti ábra átfed az általános gondolkodással, a megnevezett foglalkozások olyanok, 

amelyekben már találkozhattak a munkaadók más cégnél értelmileg akadályozott 

munkavállalókkal. A megnevezett tipikus munkakörök jól illeszkednek az értelmi 

fogyatékos személyek képességstruktúrájához. Ezeken a válaszokon felül előfordult 

még egy-egy esetben például olyan szokatlan munkakör megnevezése, mint a 

marketinges, ami mindenképpen előremutató. Azonban az is kiderül az ábrából, hogy 

nagyon sok munkaadó még mindig nem foglalkoztatna a saját cégében értelmi 

fogyatékos munkavállalót, illetve legalább ilyen mértékben kaptuk azt a választ is, hogy 

fogalma sincsen milyen területen lehetne őket foglalkoztatni.  

 

A hallássérült munkavállalók estén már sokkal árnyaltabb képet láthatunk. Az összes 

válaszolóból ketten nem tudtak munkakört rendelni ehhez a fogyatékosságformához. A 

többi válasz az alábbi ábrán látható: 
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30. ábra A kis- és középvállalkozók szerint a hallássérült munkavállalók számára megfelelő munkakörök 

gyakorisága (egy személy több lehetőséget is adhatott) 

 

Az ábrán látható, hogy kevesebben vannak, akik nem foglalkoztatnának hallássérült 

munkavállalót, illetve jelentős azoknak a száma, akik bármilyen – az auditív 

készségeket nem igénylő – területről úgy gondolják, hogy hallássérült munkavállaló is 

elláthatja. A fent megnevezett feladatkörök alapvetően illeszkednek az általános 

gondolkodáshoz, azonban ezeken felül még egy-egy esetben kicsit szélesebb 

gondolkodásról is beszámolhatunk, hiszen neveztek meg a munkaadók olyan 

foglalkozásokat, mint építész, fodrász, grafikus, festő, könyvelő vagy akár műszerész. 

Elszórtan tehát, de megjelenik a vállalkozói gondolkodásban, hogy a hallássérült 

emberek legtöbbször ép értelmi képességekkel rendelkeznek, ilyen módon magasabb 

pozíciókat is be tudnak tölteni. Két olyan példát emelünk még ki a válaszok közül, 

amely a hallássérüléshez olyan munkakört rendel, ahol a hallássérülés nem hogy 

akadály, hanem éppen előny, ezek egyike a jelbeszéd oktató, a másika pedig a nagy 

zajterheléssel járó fizikai környzetekben való bármilyen munkavégzés. 
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A következőkben a látássérült munkavállalóknak szánt lehetséges munkaköröket 

tekintjük át. A látás hiánya, még ha ép értelmi képességekkel is társul, nagyon központi, 

becsatornázza a munkaadók gondolkodását, ahogyan lentebb az ábra is szemléleti.  

 

31. ábra A kis- és középvállalkozók szerint a látássérült személyek számára megfelelő munkakörök 

gyakorisága (egy személy több lehetőséget is adhatott) 

 

Láthatjuk, hogy a klasszikusan ismert call center-es foglalkoztatás dominálja a 

munkaadók gondolkodását, és csak hárman nem tudtak semmilyen munkakört 

elképzelni. Elvétve megjelennek magasabb végzettséget igénylő humán foglalkoztatási 

területek, ami előremutató, sőt egy ember a politikusi pályát is megjelölte. Ami esetleg 

kérdéseket vethet fel, az a recepciós és eladói munkakörök betölthetősége, valamint 

olyan fizikai munkák megjelölése, mint az asztalos. 

 

Végül a mozgáskorlátozott személyek számára kijelölt foglalkozásokat tekintjük át. A 

mozgáskorlátozott személyek a fogyatékossági típusokon belül talán az egyik 

legheterogénebb csoport, mégis a válaszok alapján egy séma szerint gondokodnak a 

vállalkozók a mozgásállapotot tekintve, míg az egészen jól kirajzolódik, hogy a 

közgondolkodás szerint a mozgásbeli problémákhoz tipikusan ép értelmi képességek 

társulnak.   
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32. ábra A kis- és középvállalkozók szerint a mozgáskorlátozott személyek számára megfelelő munkakörök 

gyakorisága (egy személy több lehetőséget is adhatott) 

 

Az adatrögzítés és az irodai munkák itt is kiemelkednek a javaslatok között, bár 

megjegyezzük, hogy egyes mozgásállapotok ezeket a munkákat nem vagy csak nagyon 

kevéssé teszik lehetővé. Érdekes, hogy egyrészt széles spektrumon gondolkodnak a 

munkaadók, másrészt itt a leggyakoribbak azok a munkakörök, amelyek a másokkal 

való találkozást is megengedik, és nem csak háttérmunkák. Ez is abba az irányba mutat, 

hogy a mozgáskorlátozott munkavállalók talán egy kicsit könnyebb helyzetben vannak. 

Csupán egy válaszoló írta, hogy otthoni munkavégzést adna ki ilyen esetben, amely 

megoldás akár nagy segítséget is jelenthet egy munkavállaló számára. A konkrét 

foglalkozások említésén túl négyen jelölték, hogy bármilyen területen el tudják 

képzelni, hogy mozgáskorlátozott embert foglalkoztassanak.  

 

Az eredmények tehát a várakozásainkkal egybecsengőek, még mindig inkább a 

szterotipikus gondolkodás határozza meg a munkaadók válaszait, és csak elvétve 

jelennek meg olyan foglalkozások, amelyek valóban átgondoltak és az egyes-egyedi 

megváltozott munkaképességű munkavállaló képességprofilját vennék alapul. Ebből a 

kiinduló helyzetből úgy tűnik, hogy a mozgáskorlátozott és a hallássérült munkavállalók 

12 

3 

4 

6 

7 

68 

0 20 40 60 80

Gyakoriság 

Adatrögzítés, adminisztráció,
irodai munka

Ügyfélszolgálati munkák

Felsősfokú precíziós munkák

Kereskedelem

Portás, recepciós

Könnyű fizikai munka

Műszerész, technikus

Oktató

Nem foglalkoztatna



104 

 

vannak valamivel jobb helyzetben a látássérült személyekhez és az értelmi fogyatékos 

emberekhez képest. Természetesen bízhatunk abban, hogy a munkavállalókat 

megismerve és a fogyatékos személyeket minél inkább a társadalomba integrálva 

elmozdul a trendarrafelé, hogy az egyes fogyatékossággal élő csoportokon belül is 

észrevegyék a munkaadók a heterogentiást és a lehetőségeket. 

 

4.2. A munkatársakkal kapcsolatos tézis és hipotézisek vizsgálata 

 

A munkatársakkal kapcsolatos tézisben a hipotéziseket két mintán vizsgáltuk meg, 

amelyeket a továbbiakban A-val és B-vel jelölünk a címsorokban. Az adatfelvétel 

sorrendjében mutatjuk be a mintákat és a hipotézisekhez tartozó elemzéseket. 

Pedagógusok és diákok mintáján vizsgáltuk, hogy egy munkahelyen potenciálisan 

hogyan tudnának együtt dolgozni megváltozott munkaképességű munkatárssal, 

irányukba milyen az attitűdjük. 

 

4.2.A.1. A pedagógus minta bemutatása 

 

Az érzelmi intelligencia papaíralapú kérdőíves kutatása 2014. áprilisában zajlott, 

összesen 496 válaszoló adatait dolgozva fel.  

Az életkori megoszlás alapján a minta átlagéletkora 42,74 év, a szórás 7,095 év. 

A mintába bekerülő pedagógusok nemi megoszlása megerősíti a nők 

felülreprezentáltságát ezen a pályán, s ezt az alábbi ábra szemlélteti: 

 

33. ábra A pedagógusok mintájának nemi megoszlása (n=492) 
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A mintába bekerülő pedagógusok szinte minden oktatási színteret képviselnek, 

megjelenik a tizennyolcféle háttérintézmény között az óvoda, iskola, KLIK, szakiskola, 

szakközépiskola, gimnázium, szakszolgálat, többcélú intézmény, kollégium, 

gyógypedagógiai intézmény, nyelviskola, zeneiskola, valamint felnőttképző intézmény.  

A sokszínű intézményeken túl, ugyancsak országszerte minden régiót lefednek a minta 

tagjai: 

 

34. ábra A pedagógus minta százalékos megoszlása lakóhely szerint (n=492 

 

Az átlagos iskolai végzettséget nem elemezzük külön, hiszen mindenki legalább 

felsőfokú végzettségű, továbbá a résztvevők éppen egy szakvizsgára felkészítő 

posztgraduális képzés második szemeszteres hallgatói voltak.  
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4.2.A.2. A pedagógusmintán elvégzett elemzések ismertetése 

 

Országos pedagógus mintán elemeztük a leendő kollégák megváltozott 

munkaképességű munkavállalókkal kapcsolatos attitűdjét. 

 

4.2.A.2.1. A pedagógusok, mint leendő munkatársak érzelmi intelligenciája 

meghatározza, hogy mennyire elfogadóak vagy elutasítóak a megváltozott 

munkaképességű munkatársakkal szemben. (2.1. hipotézis) 

 

Először elkészíteíttük az egyes érzelmi intelligencia alskálákra vonatkozó százalékos 

összesítést.  

 Átlag Szórás n 

Magabiztosság 69,60 11,42 420 

Éntudatosság 67,11 11,04 425 

Önbecsülés 75,74 12,75 419 

Függetlenség 67,83 10,69 418 

Önmegvalósítás 88,17 8,69 423 

Empátia 83,71 10,16 428 

Társas felelősségtudat 87,87 7,60 418 

Interperszonális viszony 82,05 10,11 422 

Valóságérzékelés 76,53 10,24 417 

Rugalmasság 68,22 11,06 412 

Problémamegoldás 81,53 9,03 430 

Stressztűrés 66,64 7,22 430 

Impulzivitás kontroll 72,21 13,83 412 

Optimizmus 80,64 10,24 421 

Boldogság 82,78 9,79 418 

20. táblázat A pedagógusok érzelmi intelligenciáját leíró mutatók 

 

Az empátia, a társas felelősségtudat és az interperszonális viszony alskálák eloszlásai 

jobbra tolódtak, tehát magasak az átlagok. Az egyetlen balra tolódó alskála a 

stressztűrés, ebben kevésbé erősek a pedagógusok az átlagos pontszámhoz képest. 

Bináris logisztikus regresszióval megvizsgáltuk, hogy az inkább pozitív vagy inkább 

negatív attitűd hátterében mely érzelmi kompetenciáknak van szerepe. Ha csak az 
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elfogadást vagy elutasítást tekintjük, akkor a stresszkezelési érzelmi intelligencia faktor 

magyarázó értéke jelenik meg gyengén szignifikáns hatással (λ=5,221 és p<0,05 és 

R²=,013), de a magyarázó érték alacsony voltából arra következtetünk, hogy még sok 

más tényező is számít.  

Az egyes fogyatkossági csoportok felé irányuló attitűdben szintén csak a stresszkezelési 

faktor hatását tudtuk kimutatni, és ezt is csak a legkevésbé elfogadott, értelmileg 

akadályozott személyek felé irányuló attitűdben, valamint a hallássérült személyek 

esetében, amennyiben minden érzelmi kompetenciát bevonunk a modellbe  (λ=11,109 

és p<0,05 és R²=,557).  

 

Ebben a tekintetben tehát részben sikerült az érzelmi intelligencia hatását kimutatni. 

Azonban meg kell jegyeznünk, ahogyan fenti táblázat is szemlélteti, hogy ennek a 

mintának ez érzelmi intelligenciája magasabb az átlagosnál. Abban a részkészségben, 

amelyben az átlagost lentről közelítik meg, meg is jelenik a statisztikailag is 

kimutatható hatás az attitűdben. 

 

4.2.A.2.2. A pedagógusok véleménye a megváltozott munkaképességű lehetséges 

munkatársakról inkább pozitív irányultságú, amelynek háttere a magasabb fokú 

empátiájuk. (2.1.1. hipotézis) 

 

Az alábbiakban áttekintjük, hogy miként viszonyulnának a pedagógusok egy leendő 

megváltozott munkaképességű munkatárshoz. Az ábra bemutatja, hogy az összes 

válaszoló között hogyan oszlik meg az inkább elfogadók és az inkább nem elfogadók 

köre. 
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35. ábra A pedagógusok válaszainak százalékos megoszlása arra a kérdésre, hogy dolgoznának-e együtt 

megváltozott munkaképességű munkavállalóval (n=489) 

 

Elenyésző azoknak a hányada, akik nem szeretnének egyáltalán együtt dolgozni 

megváltozott munkaképességű emberekkel. Ha ezt összevetjük a kis és 

középvállalkozók mintájával, akkor azt látjuk, hogy a pedagógusok minden tekintetben 

elfogadóbbak hipotetikusan, ahogy az alábbi ábra is szemlélteti. 

 

36. ábra A vállalkozók és a pedagógusok válaszainak százalékos megoszlása a „Dolgozna-e együtt megváltozott 

munkaképességű munkavállalóval?” kérdésre 
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Feltételezhető  a sztereotípiák változásának szakirodalma alapján, hogy a tapasztalat és 

a személyes ismeretség hatására változik a kategória tartalma, elfogadóbbak lesznek az 

emberek. Azonban nincsen statisztikailag jelentős különbség az attitűdben azok között, 

akik most is dolgoznak együtt megváltozott munkaképességű emberrel vagy tanítanak 

sajátos nevelési igényű gyermeket, és azok között, akik nem, ha t-próbával vizsgáljuk 

meg az egyes csoportokat. Egyedül a mozgáskorlátozott személyek elfogadásán 

változtat valamelyest a tapasztalat a sajátos nevelési igényű gyermek oktatásában 

(t=2,252 és p<0,05). Ezen felül a krónikus betegséggel élő emberek elfogadásában van 

szerepe annak, ha valaki jelenleg is dolgozik megváltozott munkaképességű emberekkel 

(t=2,348 és p<0,05).   

Kereszttáblával megvizsgálva az egyes megváltozott munkaképességű csoportok felé 

irányuló attitűdöt és a megváltozott munkaképességű munkatársakkal való lehetséges 

közös munkára irányuló válaszokat, sikerült gyengén szignifkáns összefüggéseket 

találunk (p<0,05) a hallássérült személyek (λ=20,719), a látássérült személyek 

(λ=19,099), a mozgáskorlátozott személyek (λ=17,335) és a krónikus betegséggel élő 

emberek (λ=13,084) esetén.  

 

Megvizsgáltuk az egyes fogyatékossági csoportok elfogadottságát különböző társadalmi 

távolságokon belül, amelynek eredményét az alábbi ábra szemlélteti: 

 

37. ábra Az egyes fogyatékossággal élő csoportok átlagos elfogadottsága a pedagógusok szerint (1 – 

legnehezebb elfogadni és 5 – legkönnyebb elfogadni) (n=486) 
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Ha megnézzük az elfogadás szempontjából, ahol 1– legnehezebben fogadnám el és 5 – 

a legkönnyebben elfogadnám, akkor azt látjuk, hogy ebben a mintában is az értelmileg 

akadályozott emberek képezik a legkevésbé elfogadott csoportot. Nem nagy, mindössze 

fél pontos a különbség , de egyre közelebb haladva a magánszférához, a látássérült 

személyek is az inkább nehezen elfogadott csoportba tartoznak. A mozgáskorlátozott 

személyek, a hallássérült személyek és a krónikus betegséggel élő emberek a 

pedagógusok által az inkább elfogadott csoportok közé tartoznak.  

Rátekintve az érzelmi intelligencia alskálákra, látható, hogy a pedagógusok szinte 

minden alskálán magas eredményt hoznak, és még ebben a jobbra, azaz az átlagtól 

felfelé eltolódó eredményben is kimagaslóan erős az empátia. Megvizsgáltuk, hogy 

vajon ennek a hatása miként jelenik meg a különböző fogyatékossággal élő csoportok 

iránti attitűdben. 

Kereszttáblával összevetve az empátia helyett más alskálák állnak gyengén szignifikáns 

(p<0,05) kapcsolatban az attitűddel. A rugalmasság hatása jelenik meg a 

mozgáskorlátozott személyekkel kapcsolatos attitűdben (λ= 11,745) és a hallássérült 

személyek felé irányuló attitűdben (λ=10,529). Ezen felül még a társas felelősségtudat 

alskála áll kapcsolatban a hallássérült személyek felé irányuló attitűddel (λ=10,150). 

Az érzelmi intelligencia alskálák közül a mozgáskorlátozott személyek elfogadásának 

esetében a függetlenség (r=,173, p<0,05), a rugalmasság (r=,304, p<0,01), a stressztűrés 

r=,223 (p<0,01) járnak együtt, míg szintén szignifikáns a valóságérzékelés r=,166 

(p<0,05) és az impulzivitáskontroll r=,196 (p<0,05). A látássérült személyek esetében 

p<0,05 szinten szignifikáns a rugalmasság r=,171 mértékben és az impulzivitás kontroll 

r=,166 mértékben. A hallássérült személyek esetében p<0,05 szinten szignifikáns az 

önbecsülés r=,156, az önmegvalósítás r=,162, a rugalmasság r=,161 és az optimizmus 

r=,173 és p<0,01 szinten szignifikáns a stressztűrés, r=,206. Az értelmileg akadályozott 

személyek elfogadásában az impulzivitás kontroll (r=,158, p<0,05) és a rugalmasság 

(r=,252 p<0,01) jelenik meg. A krónikus betegséggel élő emberek elfogadásában r=,149 

p<0,05 szinten a valóságérzékelés a szignifikáns együttjárást mutató érzelmi 

kompetencia.  

Az eredmények nem teljesen egyeznek meg az általunk elvárt eredményekkel, de úgy 

látjuk, hogy ennek hátterében több tényező is állhat. A fenti ábrán látszik, hogy minden 

fogyatékossággal élő csoport irányába a pedagógusok inkább elfogadóak. A magas 
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empátia és a pozitív hozzáállás, mint eredendően adott komponensek, inkább gyengítik 

a statisztikai hatásokat. 

Az eredmények inkább árnyalják az elvárásunkat. A rugalmasság, mint minden esetben 

megjelenő alskála nem az elfogadás, hanem inkább a befogadás, a következő lépés 

feltétele. A megváltozott munkaképeségű munkavállaló beillesztése miatti többletterhek 

pedig jól magyarázzák az impulzivitás kontroll megjelenését is. Ugyan ezek a hatások is 

gyengék, de további vizsgálatra érdemesek. 

T-próbával megvizsgálva a most is fogyatékos személyekkal együtt dolgozó vagy 

azokat tanító pedagógusok és a jelenleg velük nem találkozók attitűdjében, nem 

találtunk szignifikáns különbséget az érzelmi intelligencia faktorokban. Csupán az 

impulzivitás konroll alskálán jelenik meg egy gyengén szignifikáns (p<0,05, t=1,863) 

különbség. 

 

4.2.A.2.3. A fogyatékossággal élő emberekkel kapcsolatos attitűdben jelentős 

eltérések vannak fogyatékossági csoportonként. (2.1.2. hipotézis) 

 

Az egyes attitűdkomponensek esetében összehasonlításokat végeztünk. Azon 

jellemzőkben, ahol a változó eloszlása normálisnak tekinthető volt, ott az 

egyszempontos varianciaanalízist alkalmaztuk, míg ahol nem teljesült a normalitás 

kritériuma, ott Friedman-próbát végeztünk.  

Az egyes fogyatékossággal élő csoportok teljesítményével kapcsolatban eltérően 

gondolkodnak a pedagógusok. Statisztikailag jelentős különbséget találtunk az öt 

vizsgált csoportról vélt teljesítményben p<0,01 szinten a Friedman-próbával. Az 

eltérések irányát az alábbi diagram pontosítja: 
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38. ábra Az egyes fogyatékossággal élő csoportok átlagos teljesítményével kapcsolatos vélekedések (1: 

alacsonyabb → 5: magasabb az átlagos munkavállalóénál) (n=486) 

 

Az egyes véleményeket tíz párba rendezve megvizsgáltuk az átlagok közötti 

különbségeket Mann-Whitney próbával, és a szignifikáns eredményekre Bonferroni-

korrekciót alkalmaztunk. 

Csoportok átlagok 

közötti 

különbség 

korrigált 

szignifikancia 

(p<) 

mozgáskorlátozott személyek és értelmileg akadályozott 

személyek 

1,19 0,005 

hallássérült személyek és értelmileg akadályozott 

személyek 

1,16 0,005 

krónikus betegséggel élő emberek és értelmileg 

akadályozott személyek 

1,31 0,005 

látássérült személyek és értelmileg akadályozott 

személyek 

0,85 0,005 

krónikus betegséggel élő emberek és látássérült 

személyek 

0,46 0,005 

mozgáskorlátozott személyek és látássérült személyek 0,34 0,005 

21. táblázat Az egyes fogyatékossággal élő csoportok teljesítményében vélt statisztikailag jelentős különbségek 

 

A következő vizsgált attitűdkomponens az egyes fogyatékossággal élő csoportok 
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követi a normáleloszlást. Friedman-próbával megvizsgálva a feltételezett eltérések itt is 

statisztikailag erősen megjelennek (p<0,01). A sorrendet az alábbi ábra szemlélteti: 

 

39. ábra Az egyes fogyatékossággal élő csoportok eltérő megjelenésével kapcsolatos vélekedések átlaga (1: nem 

tér el → 5: nagyon eltér az átlagos emberekétől) (n=486) 

 

Az egyes csoportok között Mann-Whitney próbával az alábbi esetekben sikerült 

megerősíteni ezeket a statisztikailag a különbségeket. 

 

Csoportok átlagok 

közötti 

különbség 

korrigált 

szignifikancia 

(p<) 

hallássérült személyek és értelmileg akadályozott személyek 0,65 0,005 

látássérült személyek és értelmileg akadályozott személyek 0,56 0,005 

mozgáskorlátozott személyek és értelmileg akadályozott 

személyek 

0,58 0,005 

krónikus betegséggel élő emberek és értelmileg 

akadályozott személyek 

0,48 0,005 

22. táblázat Az egyes fogyatékossággal élő csoportok megjelenésében vélt statisztikailag jelentős különbségek 

 

A személyiségbeli különbségek esetében szintén statisztikailag is megerősíthető a 

Friedman-próbával, hogy eltérőnek látják vagy gondolják azt az emberek (p<0,01) .  
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40. ábra Az egyes fogyatékossággal élő csoportok személyiségének eltérésével kapcsolatos vélekedések átlaga 

(1: nem tér el → 5: nagyon eltér az átlagos emberekétől) (n=486) 

 

Az egyes csoportokat egymással összevetve csak az értelmileg akadályozott 

személyektől különbözik jelentős statisztikai erővel minden más csoport, ahogy a 

táblázat is szemlélteti: 

 

Csoportok átlagok 

közötti 

különbség 

korrigált 

szignifikancia 

(p<) 

értelmileg akadályozott személyek és mozgáskorlátozott 

személyek 

1,1 0,005 

értelmileg akadályozott személyek és látássérült személyek 1,01 0,005 

értelmileg akadályozott személyek és krónikus betegséggel 

élő emberek 

1,05 0,005 

értelmileg akadályozott személyek és hallássérült személyek 1,01 0,005 

23. táblázat Az egyes fogyatékossággal élő csoportok személyiségében vélt statisztikailag jelentős különbségek 

 

Ezen a mintán is megkérdeztük, hogy mennyire sajnálják az egyes fogyatékossággal élő 

csoportokat a válaszolók. Itt sem azonosan gondolkodnak az egyes csoportokról a 

Friedman-próba szerint (p<0,01), ahogyan azt az ábra bemutatja: 
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41. ábra Az egyes fogyatékossággal élő csoportok felé irányuló átlagos sajnálat (1: nem sajnálja → 5: nagyon 

sajnálja) (n=486) 

 

Ebben az esetben több csoport között is jelentős eltérést találtunk külön-külön is, amit 

az alábbi táblázatban mutatunk be, a különbözőség szerinti csökkenő sorrendben. 

 

Csoportok átlagok 

közötti 

különbség 

korrigált 

szignifikancia 

(p<) 

hallássérült személyek és értelmileg akadályozott személyek  0,4 0,005 

mozgáskorlátozott személyek és értelmileg akadályozott 

személyek 

0,38 0,005 

krónikus betegséggel élő emberek és hallássérült személyek 0,27 0,005 

látássérült személyek és értelmileg akadályozott személyek 0,26 0,005 

krónikus betegséggel élő emberek és mozgáskorlátozott 

személyek 

0,25 0,005 

24. táblázat Az egyes fogyatékossággal élő csoportok felé irányuló sajnálatban megjelenő statisztikailag 

jelentős különbségek 

 

Egy irányba forgatva az egyes attitűdkomponeneseket, valamint hozzájuk véve a 

speciálisabb munkahelyi viszonyulással kapcsolatos kérdéseket is, képeztünk egy 

globális elfogadási mutatót minden csoportra, amelyben a magasabb pontszám a 

nagyobb elfogadottságot jelenti. Ennek az mutatónak az eloszlása teljesíti a Levene-

próbát, ezért az összehasonlításra egyszempontos varianciaanalízist alkalmaztunk. Meg 
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is jelentek a különbségek a különböző megváltozott munkaképességű csoportok között 

(p<0,01, 3,62 < F < 15,04). A különbségek irányát az ábra mutatja be: 

 

42. ábra Az egyes fogyatékossággal élő csoportok felé irányuló elfogadási mutató a teljesítmény, a megjelenés, 

a közös munka, a személyiség és a sajnálat alapján (az 5-höz közeli értékek a nehezebb elfogadást jelentik, és 

20-ig felfelé haladva egyre könnyebb az elfogadás) (n=486) 

 

A csoportokat külön is összehasonlítva a Mann-Whitney próbával az alábbi csoportok 

között jelennek meg a szignifikáns különbségek, amelyek szignifikanciáját még 

Bonferroni-módszerrel korrigáltuk.  

Csoportok átlagok közötti 

különbség 

korrigált 

szignifikancia 

(p<) 

mozgáskorlátozott személyek és értelmileg 

akadályozott személyek 

5,62 0,005 

hallássérült személyek és értelmileg akadályozott 

személyek 

5,49 0,005 

látássérült személyek és értelmileg akadályozott 

személyek 

4,76 0,005 

krónikus betegséggel élő emberek és értelmileg 

akadályozott személyek 

5,32 0,005 

mozgáskorlátozott személyek és látássérült személyek 0,86 0,005 

25. táblázat Az egyes fogyatékossággal élő csoportok felé irányuló elfogadásban megjelenő statisztikailag 

jelentős különbségek 
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Ilyen módon az eredmények arra utalnak, hogy az egyes fogyatékossággal élő 

csoportokról egészen eltérően gondolkodnak a potenciális kollégák.  

 

4.2.A.2.4. Az egyes fogyatékossági csoportok esetén nyitottságuk miatt a 

pedagógusok változatos munkaköröket tartanak elláthatónak. (2.1.3. hipotézis) 

 

Láthattuk, hogy a mintának csak elenyésző hányada nem szeretne megváltozott 

munkaképességű emberrel együtt dolgozni. Ezen válaszadók egyike megjegyezte, hogy 

ő semmilyen gyermekközösségbe nem vinne fogyatékossággal élő személyt. További 

ilyen negatív attitűdöt nem láttunk, bár egy-egy csoport esetében megjelent az a válasz, 

hogy nem szeretnének velük együtt dolgozni. Tartalmilag elemeztük a válszokat arra a 

kérdésre, hogy az egyes fogyatékossági formák esetében milyen munkakörben vagy 

pozícióban tudják elképzelni a megváltozott munkaképességű munkavállalókat a 

pedagógusok. Ennek alapján az alábbi gyakorisági mutatókat tudjuk ábrázolni. 

Az értelmileg akadályozott személyek esetében az ellátható foglalkozások körét az 

alábbi ábra szemlélteti.  

 

43. ábra A pedagógusok szerint az értelmileg akadályozott személyek számára megfelelő munkakörök 

gyakorisága (egy személy több választ is megadhatott) 
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Megemlítették továbbá a színészkedést, az újságkihordást, a portás munkakört és a 

virágkötést.  

A hallássérült személyek esetében az alábbi munkaköröket tudják elképzelni: 

 

44. ábra A pedagógusok szerint a hallássérült személyek számára megfelelő munkakörök gyakorisága (egy 

személy több választ is megadhatott) 

 

Ezen felül még többen említették a könyvtári munkákat, a gazdasági területeket (mint a 

minőségellenőr vagy a könyvelő), a szociális munkát és a műszaki pályákat, mint a 

mérnök. Az egyszerűbb munkák között a varrás jelent meg. Egyszeri említéssel olyan 

foglalkozások kerültek elő, mint az esélyegyenlőségi felelős, a vendéglátóipar, a 

forgalomszámlálás, a vizuális kommunikációs szakember vagy a kézbesítés. 

A látássérült személyek pedagógusok szerint lehetséges munkaköreit az alábbi ábra 

jeleníti meg. 
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45. ábra A pedagógusok szerint a látássérült személyek számára megfelelő munkakörök gyakorisága (egy 

személy több választ is megadhatott) 

 

Olyan további lehetőségeket említettek még a válaszolók, mint a mediátor, a szociális 

munkás, színész, múzeumi tárlatvezető, könyvtáros, logisztikus, fonotékai hanganyag 

gyűjtő. Kérdéses, miben gondolkoztak a válaszadók, amikor a mezőgazdasági 

munkákat, valamint recepciós munkakört és takarítást is megemlítették. 

A mozgáskorlátozott személyeknél is változatos foglalkozásokat vázoltak fel a 

válaszolók. 
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46. ábra A pedagógusok szerint a mozgáskrolátozott személyek számára megfelelő munkakörök gyakorisága 

(egy személy több választ is megadhatott) 

 

Ezen felül még egyszeri említésben megjelenik a jogi és az ügyvédi pálya, az 

egészségügy és az orvosi pálya, a szociális munka és az egyszerű betanított 

szalagmunka is. 

A pedagógusokat megkérdeztük a krónikus betegséggel élő emberek által ellátható 

munkakörökről is, részben viszonyításként, hiszent a leszázalékoltak közül nagyon 

sokan erről a területről kerülnek ki. 
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47. ábra A pedagógusok szerint a krónikus betegséggel élő emberek számára megfelelő munkakörök 

gyakorisága (egy személy több választ is megadhatott) 

 

Ezeken kívül még egy-egy említés történt egészségügyi munkáról, órás, gazdasági 

munkákról, közművelődési, kreatív, irattáros, szociális munkákról, sportról és könyvelői 

tevékenységről. 

 

4.2.A.3. A megváltozott munkaképességű munkavállaló befogadása az 

intézménybe 

 

Az alábbi részben, csupán a kérdőíves eredmények árnyalására, egy esettanulmányt 

mutatunk be azzal kapcsolatban, hogy a vezetőség és a munkatársak hogyan tekintettek 

a megváltozott munkaképességű munkavállaló érkezésére. Az esetet egy csoportmunka 

keretében dolgozták fel a résztvevők, ahol a nevezett intézményből érkezett egy kolléga, 

és más hasonló intézményekből érkezőkkel közösen dolgoztak annak feltárásán, hogy a 

beillesztés-beilleszkedés folyamán milyen események várhatóak.  

A nevezett intézmény, ahová a megváltozott munkaképességű, konkrétan hallássérült 

kolléga érkezett, egy budapesti általános iskola. Az eset specifikuma, hogy maga az 
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óvoda, általános iskola, speciális szakiskola, EGYMI és kollégium kifejezetten 

fogyatékos gyermekekkel, ezen belül is elsősorban hallássérült gyermekekkel és 

fiatalokkal is foglalkozik, mégis nagy ellenállásba ütközött az oda testnevelő tanárnak 

jelentkező hallássérült fiatal hölgy, ellenére annak, hogy a gyakorlati idejét is ebben az 

intézményben töltötte el. Hosszas mérlegelés, és a tantestület viszonylagos ellenállása 

ellenére a vezető felvette a megváltozott munkaképességű jelentkezőt, aki azon a héten 

kezdett, amikor a csoportmunkát végeztük.  

A csoport megvizsgálta, hogy a munkavállalónak, valamint a munkatársaknak milyen 

feladatai vannak ahhoz, hogy a teljesen elfogadják mind szakmailag, mind emberileg. 

Egy megváltozott munkaképességű új kollégától azt várja el a közösség, ahová bekerül, 

hogy magas legyen a szaktudása és a teljesítménye, amit elismeréssel nyugtáznának. 

Ebben a speciális esetben egyfajta elvárásként jelenik meg a hallássérült munkavállaló 

felé, hogy az intézmény hallássérült diákjait, tehát tulajdonképpen a sorstársait segítse, 

könnyebben megértse, mint a nem hallássérült pedagógusok. Még mindig a szakmai 

oldalon maradva, elvárják, hogy kellő szakmai alázattal álljon a feladatokhoz – bár 

megjegyezték a csoport tagjai, hogy ez az elvárás inkább a jelentkező pályakezdő 

mivoltának szól, és kevésbé a megváltozott munkaképességű létének. Szintén a 

szervezetbe való beilleszkedés miatt fontos elvárás, hogy az új kolléga tartsa be az 

intézmény szabályait. Úgy vélik, hogy ez nem csak a működésrend fenntartása miatt 

fontos, hanem segíti a munkavállalót az eligazodásban, valamelyest a szervezeti kultúra 

megismerésében is. Továbbá pedig hozzájárul a közösségbe való beilleszkedéshez is. 

Külön ki is emelték a kollégák az emberi kapcsolatok kiépítésének a fontosságát. Ez 

mind a megváltozott munkaképességű munkavállaló, mind az intézmény, a kollégák és 

a szülők részéről várhatóan sok türelemet és megértést feltételez, valamint számolni kell 

azzal is, hogy ebből a nehezített helyzetből több időt igényel a képességek 

kibontakoztatása.  

Az is fontos, hogy ezek a törekvések szervezeti oldalról is elfogadásra találjanak. 

Kiemelték a csoporttagok, hogy sokat segíthetne az első időkben az új kolléga 

mentorálása. A problémagazda, tehát a fenti intézményből érkező pedagógus beszámolt 

arról, hogy erre leginkább a közösségi elfogadás miatt lenne szükség, ugyanis az új 

kolléga képességeit, tanítási módszereit ismerik, arról már a gyakorlati időszaka alatt 
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meggyőződtek. Ennek ellenére, amikor a jelentkezés és a felvétel szóba került, a 

tantestület nagy része elutasító volt.  

Az eset, melyet fentebb bemutattunk, többszörösen tanulságos és számos kérdést vet fel.  

Pozitívumként kiemelhető, hogy sikerült nagyon jól struktúráltan összegyűjteni mindkét 

oldal, azaz az érkező megváltozott munkaképességű munkavállaló és a fogadó 

intézmény és tagjainak feladatait, attitűdjét. Amennyiben ezeken a pontokon sikerül 

végighaladni az érintetteknek, akkor a munkahelyi szocializáció viszonylag 

gördülékenyen zajlik és egy jól teljesítő hallássérült testneveléstanárral színesedik a 

kollektíva. 

Elkeserítő azonban maga a problémafelvetés. Egy olyan közegben, ahol nem ismerik a 

fogyatékos embereket, nincsenek igazi tapasztalatok arról, hogy milyen például egy 

hallássérült személy, ott a felvetődött kérdések érthetőek lennének, hiszen az emberek 

nagy többsége a mai napig nem tudja, mit is jelentenek bizonyos fogyatékosságok vagy 

a megváltozott munkaképesség fogalma – erre a következő pontban részletesen 

kitérünk. Azonban egy olyan intézményben, ahol mindenki napi kapcsolatban van a 

hallássérült személyekkel, ismerik a személyiségfejlődésüket, problémáikat, 

viselkedésmódjukat, szinte teljesen érthetetlen ez az elutasító attitűd.  

Elképzelhető, hogy az elutasítás azoknak a tipikus tévhiteknek szólt, amelyeket a 

bevezetésben már ismertettünk, mint péládul a megváltozott munkaképességű 

munkavállaló csökkent teljesítménye, akire a többieknek kell dolgozni. Mégis egy ilyen 

indulással a beilleszkedő új kolléga nagyon nehéz helyzetben van: például egy 

hallássérült személy személy az eltérő pszichés- és személyiségfejlődésének 

következtében eleve valamelyest zárkózottabb, a külvilággal nehezebben teremt 

kapcsolatot. Ha ehhez hozzáadjuk még az elutasító „befogadó” környezetet is, akkor 

érdemes elgondolkodni azon, hogy mennyivel nagyobb erőfeszítéseket kell tenni egy 

megváltozott munkaképességű munkaválallónak a munkahelyi szocializációja során, 

mint egy nem megváltozott munkaképességű embernek.  
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4.2.A.4. Kik a megváltozott munkaképességű munkavállalók? 

 

Ahogyan fentebb említettük, gyakran az elutasítás mögött az ismeretek hiánya áll. 

Társadalmunkba, hétköznapjainkba még mindig kevéssé integrálódtak a 

fogyatékossággal élő emberek, éppen ezért a legtöbb átlagos magyar embernek nincs 

sok tapasztalata róluk-velük. A vizsgálódásaink keretében arra a nyitott kérdésre is 

kerestük a választ, hogy a pedagógusok szerint kik a megváltozott munkaképességű 

munkavállalók? 

Ez a kutatási rész a 496 fős, országos pedagógus mintát vizsgálta, akiknek nyitott 

kérdésként tettük fel a fenti kérdést. Az alábbiakban annak a 473 embernek a válaszait 

elemezzük, akik megválaszolták ezt a kérdést. A válaszokat tartalomelemzésnek 

vetettük alá: áttekintettünk minden választ, majd ezek után kategóriákat képeztünk 

belőlük, hogy gyakorisági mutatókat kaphassunk. Egy kategóriába soroltuk azokat a 

válaszokat, ahol a megfogalmazásban voltak csak eltérések, azaz ekvivalensnek 

tekintettük például az értelmi fogyatékos személy és a szellemi fogyatékos személy 

megnevezéseket. 

Alapvetően három nagy csoportba sorolhatóak a válaszok: az első csoportban kiemelik 

a válaszolók a fogyatékosság tényét, annak egy vagy több formáját, a második 

csoportban a munkaképesség megváltozását helyezik fókuszba, míg a harmadik 

csoportban a megváltozott munkaképességűvé minősítés jogi-hétköznapi értelmezése 

jelenik meg. Ennek alapján az alábbi ábra mutatja meg a válaszok eloszlását. 

 

48. ábra A pedagógusok által adott válaszok gyakoriságának kategorizálása a „Ki számít megváltozott 

munkaképességű munkavállalónak?” kérdésre (n=474) 
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Az ábrán látható, hogy nagyon kevesen gondoltak a jogi és minősítési kategóriákra és 

folyamatokra, avagy hétköznapi megfogalmazásban a leszázékolásra. Ennél már 

jelentősen nagyobb azoknak a hányada, akik arra koncentráltak, hogy betegségek vagy 

balesetek következtében hogyan változik meg az egyén helyzete a korábbi munkahelyén 

vagy az álláskeresésben, illetve a változás mibenlétére is kitértek, miszerint a 

megváltozott munkaképességű személy nem tud az épekkel azonos idő alatt azonos 

teljesítményt nyújtani, tehát a feladatkörök, feladatok és a munkaidő is megváltozik. A 

harmadik kategória, amely a fogyatékosságokra fókuszál, foglalja magában a legtöbb 

választ, ezért ezt részletesebben kibontjuk. 

 

49. ábra A pedagógusok válaszgyakoriságának részletes megoszlása a fogyatékosság tényének témakörében 

(n=316) 

 

Az ábrázolt csoportokon kívül egy-egy alkalommal szerepelnek a sajátos nevelési 

igényű emberek, a pszichés megbetedésekkel küzdő személyek vagy csupán egyetlen 

érzékszervi fogyatékossági forma kiemelése, illetve az értelmi fogyatékosság – mint 

önmagában álló válasz a fenti kérdésre.  

Érdekességként megjegyezzük, hogy időnként olyan részletes leírást adtak a válaszolók, 

amelyben beemelték a megváltozott munkaképességű munkavállalók körébe az 

autizmussal élőket is, vagy a beszéd- és kommunikációs nehézségekkel , illetve a 

részképességzavarokkal küzdő személyeket. 
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Továbbgondolásra érdemes az a tény is, hogy a válaszolók egy jelentős hányada a 

fogyatékosságok köréből mintegy kiemelte a mozgáskorlátozottságot. Például 

„fogyatékos személyek és kerekesszékesek”. A kutatás nem tért ki ennek a hátterére, 

mégis a gyakori előfordulás miatt elgondolkodtatónak tarjuk ezt a tényt. Egyrészt 

elképzelhető, hogy a hétköznapi emberek leggyakrabban a mozgáskorlátozott társaikkal 

szembesülnek, ezért ez a kategória aktívabb a fogalmi hálózatukban. Részben talán 

ehhez köthető, hogy tapasztalataik is vannak a mozgáskorlátozott emberekkel, amely 

alapján tudják, hogy a fogyatékosság a kognitív képességeket nem érinti. Ha ez utóbbit 

fogadjuk el, abban burkoltan benne rejlik, hogy az utca embere azon fogyatékossági 

formák esetén, amelyről nincs valamilyen saját élménye, jelen esetben úgy tűnik, hogy a 

különféle érzékszervi fogyatékosságok, mint a látássérülés vagy hallássérülés, azt 

feltételezi, hogy azok valamilyen mértékig a kognitív képességek zavarával is társulnak.  

Ezekre a tapasztalatokra mindenképpen oda kell figyelnünk akkor, amikor a 

beilleszkedési és mentorlásái programokat tervezzük és valósítjuk meg. 

 

4.2.B.1. Az egyetemista minta bemutatása 

 

Mint leendő munkatársakra tekintettünk az egyetemistákra, akiknek érzelmi 

komptenciáit és fogyatékossághoz való attitűdjét elemezzük alább. A kutatás 

adatfelvételi szakasza 2014. december végétől 2015. február elejéig tartott. Az on-line 

kérdőívet az alábbi linken érték el volt hallgatóink: 

http://appi.bme.hu/survey/index.php/588642/lang-hu, amelyet végül 400-an töltöttek ki 

teljesen.  

Az on-line kérdőívet a megkeresett 2500 főből 900-an kezdték el kitölteni, és ebből 

400-an fejezték be a munkát, azonban egyes kérdőívrészeknél csak 392 adat áll a 

rendelkezésünkre. Ennek a mintarésznek a főbb leíró statisztikai jellemzőit mutatjuk be 

alább. 

A teljes minta átlagéletkora 20,99 év, a szórása 2,52 év. A minta legfiatalabb tagja 17 

éves, a legidősebb 34. 

A nemi megoszlás az ábrán látható módon alakult, melyben nem lepődtünk meg az 

eltolódáson, mivel a mérnöki képzéseken mai napig több a férfi hallgató: 

http://appi.bme.hu/survey/index.php/588642/lang-hu
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50. ábra Az egyetemista minta nemi megoszlása (n=400) 

 

A minta minden tagja a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem jelenlegi 

vagy volt hallgatója. Az alábbi módon oszlik meg a karok között a kitöltési arány: 

 

51. ábra A BME szakjai közötti megoszlás a kitöltők között (n=400) 

 

Az egyetemisták az alábbi településtípusokat jelölték állandó lakóhelyként:   

 

52. ábra Az egyetemista minta származási helyeinek százalékos eloszlása (n=400) 
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4.2.B.2. Az egyetemista mintán elvégzett elemzések ismertetése 

 

A BME hallgatóinak mintáján elemeztük a leendő kollégák megváltozott 

munkaképességű személyekhez való attitűdjét, ezek összefüggését az érzelmi 

kompetenciákkal. 

 

4.2.B.2.1. Az egyetemisták, mint leendő munkatársak érzelmi intelligenciája 

meghatározza, hogy mennyire elfogadóak vagy elutasítóak a megváltozott 

munkaképességű munkatársakkal szemben. (2.2. hipotézis) 

 

A BME hallgatóinak érzelmi kompetenciáit az alábbi táblázat mutatja be.  

 Átlag Szórás n 

Magabiztosság 66,20 13,82 400 

Éntudatosság 68,46 15,80 400 

Önbecsülés 68,82 17,88 400 

Függetlenség 66,40 14,46 400 

Önmegvalósítás 79,52 13,68 400 

Empátia 73,87 13,28 400 

Társas felelősségtudat 78,22 11,78 400 

Interperszonális viszony 70,79 14,75 399 

Valóságérzékelés 66,49 11,03 400 

Rugalmasság 65,58 13,53 400 

Problémamegoldás 77,54 10,98 400 

Stressztűrés 65,01 8,59 400 

Impulzivitás kontroll 71,38 16,29 400 

Optimizmus 73,50 13,77 399 

Boldogság 76,41 15,12 400 

26. táblázat Az egyetemista minta érzelmi intelligenciájának leíró mutatói 

 

Ezek az értékek alapvetően a pedagógusok és a vállalkozók között helyezkednek el, jól 

szemléltetve, hogy az egyetemisták egy másik korosztályt képviselnek, más alapvető 

attitűdökkel rendelkeznek, eltérő környezetben szocializálódtak. Árnyalja azonban a 

helyzetet, hogy a minta tagjai műszaki beállítottságúak, és túlnyomórészt férfiak. 

Részben ezek alapján az egyes skálákon a normál eloszlástól inkább jobbra tolódnak az 
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eredmények az önbecsülés, az önmegvalósítás, a problémamegoldás, a stressztűrés és a 

boldogság esetében. Míg inkább balra tolódik az eloszlás az empátia esetében.  

Az attitűdöt a fogyatékossággal élő személyek, mint csoport irányába az ATDP skála 

segítségével mértük. A három alskála leíró statisztikai jellemzőit az alábbi táblázatban 

mutatjuk be: 

 Elméleti 

minimum 

Tapasztalt 

minimum 

Elméleti 

maximum 

Tapasztalt 

maximum 

Átlag Szórás 

ATDP-O 0 11 120 93 48,79 13,98 

ATDP-A 0 21 180 125 75,52 16,78 

ATDP-B 0 22 180 126 80,03 17,24 

27. táblázat Az ATDP leíró statisztikai adatai az egyetemista mintán (n=390-392) 

 

Mind a számszerű adatok, mind a normál eloszlási görbe alapján az egyetemisták 

fogyatékos személyek iránti attitűdje a normál eloszlás középső sávjában helyezkedik 

el, sem kiugróan elfogadó, sem nagyon elutasító emberek nincsenek a mintában. 

Lineáris regresszióval megvizsgáltuk, hogy az attitűdben az érzelmi kompetenciáknak 

milyen szerep jut, melyik bír statisztikailag jelentős magyarázó erővel. Mivel az 

attitűdvizsgáló eszköz a fogyatékos személyek felé irányuló attitűd három, 

árnyalatnyival eltérő aspektusát vizsgálja, ezért külön modellben vizsgáltuk meg az ezt 

magyarázó érzelmi kompetenciákat is. Az eredményeink alapján más-más érzelmi 

kompetenciák bírnak statisztikailag jelentős magyarázó értékkel. 

Az ATDP-O esetében a regressziós modellbe minden érzelmi részképességet bevonva 

egy szignifikáns (p<0,05), ámde nem magas magyarázó értékű (R²=,080) modellt 

tudtunk építeni, amelyben a bevont változók közül az optimizmus és a társas 

felelősségtudat bírt szignifikáns előrejelző értékkel. 

Az ATDP-A esetében hasonló erejű modellt tudtunk építeni (R²=,076 és p<0,05). Itt a 

változók közül a társas felelősségtudaton és az optimizmuson kívül még a 

magabiztosság jelent meg a statisztikailag is jelentős magyarázatok között. 

Az ATDP-B magyarázatára szolgáló modellben a problémamegoldás és az 

önmegvalósítás gyengén szignifikáns magyarázó erejű változók (p<0,05), míg a társas 
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felelősségtudat erősen szignifikáns (p<0,01). Maga a modell gyengén szignifikáns és 

még további változók hatását vetíti előre (R²=,084 és p<0,05). 

 

4.2.B.2.2. Az egyetemisták attitűdjét a fogyatékos személyekkel kapcsolatban 

meghatározza, hogy mennyi tapasztalattal rendelkeznek velük kapcsolatban. Minél 

több a tapasztalatuk, annál elfogadóbbak és az empátiájuk annál magasabb. (2.2.1. 

hipotézis) 

 

Az egyetemista mintában t-próbával megvizsgáltuk, hogy a fogyatékossággal élő 

személyek, mint csoport felé irányuló attitűdben van-e statisztiailag is jelentős 

különbség azok között, akiknek általános vagy középiskolában volt fogyatékossággal 

élő osztálytársa és azok között, akiknek nem volt. Azonban a próbák nem erősítették 

meg a feltételezésünket, és nincs különbség a két csoport között egyik attitűd skálán 

sem. Statisztikailag ugyan nem jelentős, de pár pontos különbség van azok között az 

ATDP-skálákon, akiknek középiskolában volt fogyatékos tanuló az osztályában.  

Ilyen módon nem tettünk különbséget a két csoport között, hanem egy mintaként 

vizsgáltuk meg, hogy az elfogadóbb attitűddel mely érzelmi intelligencia komponensek 

járnak együtt. Szignifikáns, ám gyenge negatív Pearson-féle korrelációt találtunk egyes 

érzelmi komponensek és az attitűd között. Az eredményeket az alábbi táblázat 

részletezi: 

 p<0,01 p<0,05 

ATDP-O társas felelősségtudat (r=-,168) 

rugalmasság (r=-,133) 

optimizmus (r=-,172) 

függetlenség (r=-,116) 

boldogság (r=-,110) 

ATDP-A társas felelősségtudat (r=-,160) magabiztosság (r=-,118) 

függetlenség (r=-,101) 

optimizmus (r=-,124) 

ATDP-B  függetlenség (r=-,115) 

társas felelősségtudat (r=-,110) 

optimizmus (r=-,107) 

28. táblázat Az attitűd és az érzelmi részképességek közötti szignifikáns korrelációk 
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A magabiztosság, a függetlenség, a társas felelsősségtudat, a rugalmasság és az 

optimizmus alacsonyabb volta utal inkább elfogadó tendenciára a fogyatékos emberek 

iránt. Ez az eredmény a várakozásainkkal ellentétes. A hatás talán annak tudható be, 

hogy aki kevésbé jó ezekben az érzelmi készségekben, ő tudatosabban odafigyel az 

attitűddel kapcsolatos kérdésekre, és a politikailag korrekt válaszokra, anélkül, hogy ez 

szociális kívánatossági torzításnak hatna.A hipotézis második részét sem sikerült 

megerősíteni, nincs statisztikailag jelentős különbség azon egyetemisták empátiája 

között, akiknek volt tapasztaltuk eddigi tanulmányaik során sajátos nevelési igényű 

osztálytárssal és azok között, akiknek nincs tapasztalatuk. 

  

4.2.B.2.3. Az egyes fogyatékossági csoportokat a sztereotipikus gondolkodásnak 

megfelelően rangsorolják az egyetemisták. (2.2.2. hipotézis) 

 

Az egyetemista mintától a különböző fogyatékossági formák elfogadottságának 

rangosorolását kértünk a társadalmi távolság külön jelölése nélkül. Ezt a rangsort 

összevetettük a másik két minta generált elfogadási pontszámával. Az eredményt az 

alábbi táblázatban mutatjuk be.  

Kis-és középvállalkozók 

(n=196) 

Pedagógusok 

(n=496) 

BME hallgatók 

(n=399) 

Mozgáskorlátozott 

személyek 

Mozgáskorlátozott személyek Mozgáskorlátozott személyek 

Hallássérült személyek Hallássérült személyek Hallássérült személyek 

Látássérült személyek Krónikus betegséggel élő 

emberek 

Látássérült személyek 

Értelmileg akadályozott 

személyek 

Látássérült személyek Krónikus betegséggel élő 

emberek 

- Értelmileg akadályozott 

személyek 

Pszichés zavarokkal küzdő 

emberek 

- - Értelmileg akadályozott 

személyek 

29. táblázat Az egyes fogyatékossági csoportok elfogadottsága a három mintán 

 

A gyakorisági táblázatból látható, hogy az első két hely, valamint az utolsó hely 

egyértelmű minden csoport esetében. Mivel a vizsgálati minta ezzel az elemszámmal 

már ezer fő felé emelkedett, amelynek tagjai az ország minden régiójából érkeztek, 
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valamint több életkori sávot is lefednek, kijelenthetjük, hogy nagyon erős trendet látunk 

arra, hogy a leginkább elfogadott fogyatékossággal élő csoport a mozgáskorlátozott 

személyeké, és ennél valamelyest kevésbé, de még mindig a könnyebben elfogadottak 

közé tartoznak a hallássérült személyek. A leginkább elutasított csoport az értelmileg 

akadályozott személyek. 

 

4.3. A megváltozott munkaképességű munkavállalók motivációjával 

kapcsolatos tézis és hipotézisek vizsgálata 

 

Az alábbi részben közölt adatok és elemzések egy része már publikálásra került (Pósfai, 

Séllei és Kertész, 2013). Jelentős részük azonban ebben a disszertációban kerül először 

közzétételre, különösen a kutatást leíró részek, valamint a motiváció hátterében álló 

faktorok modellezése.  

Ezen túlmenően, a kérdőíves adatok árnyalására dokumentumelemzést is végeztünk, 

valamint interjúkat vettünk fel megváltoztott munkaképességű munkavállalókkal a 

tapasztalataikról.  

Az elemzések eredményeinek bemutatásán kívül helyenként kitérünk arra is, hogy 

miként lehet beavatkozni a rendszerbe a foglalkozási rehabilitációs folyamat 

hatékonyságának növelése érdekében.  

 

4.3.1. A másodelemzési minta bemutatása 

 

Az adatokat a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal kirendeltségein dolgozó 

szociális szakértők vették fel 2011. április 1. és július 18. között. Az adatokat mi 

dolgoztuk fel először, ily módon szekunder adatforrásból primer feldolgozást végeztünk 

el.  

Az országosan gyűjtött mintába 16431 fő adatai kerültek be. Ez az elemszám 

elegendően nagy mintát képez ahhoz, hogy az egész országra vonjunk le 

következtetéseket, mivel ma Magyarországon 724000 embert tartanak nyilván 
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rokkantként. Ez a szám az aktuális népszámlálások adatai alapján valamelyest módosul 

időről-időre, de nagyságrendileg a populáció mértet nem változik.  

Az életkori megoszlást tekintve a mintába a munkaképesség szempontjából aktív korú 

emberek kerültek be. A sajátos magyar rendszer az oka annak, hogy a 18 év 

alattiéletkori sávból nem kerültek emberek a mintába. A tanköteles életkorban lévő 

vagy a közoktatásban tanuló sajátos nevelési igényű tanulók esetében nem a Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatal hatásköre a fogyatékosság és a hozzá kapcsolódó 

kedvezmények megállapítása, hanem ezt az egyes fogyatékossági csoportokra 

specializált képességvizsgáló bizottságok teszik meg. Ilyen például az országos 

hatáskörrel rendelkező Mozgásvizsgáló, Látásvizsgáló, Hallásvizsgáló és 

Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, amelyek 

Gyógypedagógiai Szolgáltató Központként is működnek. Ezen túlmenően megyei 

hatáskörrel működnek a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottságok (www.nefmi.gov.hu). 

 

53. ábra A minta életkori megoszlása (n=16388) 

 

A mintába bekerülő emberek nemi megoszlása az alábbiak szerint alakult: 
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54. ábra A minta nemi megoszlása (n=16396) 

A vizsgálat alapján a jogszabály szerinti első fokú rokkant a teljes minta 80,9%-a, míg 

másodfokú rokkant a minta 18,8%-a. Ezek a kategóriák a munkaképesség teljes 

elvesztésével járnak. Ezen adatfelvételi sorozatban a bizottsági döntés 

eredményeképpen komplex rehabilitációra javasolták a teljes minta 20,5%-át, nem 

javasolták komplex rehabilitációra a minta 79,3%-át.  

Ha ezt a két adatot egyszerre ábrázoljuk, akkor minden szinten szignifikáns (λ=1452, p 

p<0,01) eredményként azt kapjuk, hogy jelentősen kevesebb embert javasolnak 

komplex rehabilitációra mind az első, mind a másodfokú rokkantak közül. A 

csoportokat tekintve az első fokú rokkantak 27%-át, míg a másodfokú rokkantak 18%-

át javasolják a komplex rehabilitációra. Ebből rehabilitációs ellátásra 2011-ben 1041 főt 

javasoltak az országban működő bizottságok (http://nrszh.hu/index.php?ID=249). 

 I. komplex  rehabilitáció  javasolt Összesen 

_ nem igen 

I. fok _ 13 25 6 44 

1 18 10403 2879 13300 

2 14 2596 477 3087 

Összesen 45 13024 3362 16431 
30. táblázat A minta megoszlása a komplex minősítés szempontjából (n=16431) 

 

4.3.2. Az elemzések bemutatása 

 

4.3.2.1. A rehabilitációt befolyásoló intra- és interperszonális tényezők (3.1. és 3.2. 

hipotézis) 
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Az elemzett interjúkkal nyert keresztmetszeti adataink eredményei alapján bizonyos 

személyes jellemzőkről tehetünk „pillanatfelvétel” jellegű megállapításokat. A 

munkavállalás és a munkahelyi beválás vizsgálata további, longitudinális kutatásokat 

igényelnek. 

Az adatokat (N=15787) multinomiális logisztikus regressziós módszerrel elemeztük 

úgy, hogy a személy motivációját jellemző három-fokozatú (nem motivált, motiválható, 

motivált) ordinális skálát tekintettük függő változónak, az összes többi változót pedig 

független változónak. A modell felépítésébe tehát minden, a felméréssel feltárt releváns 

változót bevontunk faktorként vagy kovariánsként a motivációs státusz magyarázatára. 

A logisztikus regressziós modell találati aránya 65,2% lett, amit a véletlen választásnak 

megfelelő 33,3%-al öszehasonlítva elfogadható eredménynek tekintünk. A legjobban 

bejósolni a motivált állapotot elősegítő tényezőket, tehát az indirekt motivátorokat 

lehetett. A következőkben csak a minden szinten szignifikáns eredményeket mutatjuk 

be. 

Az egész ország megváltozott munkaképességű munkavállalóit vizsgálva a 

motiválatlanság hátterében álló tényezőket ismertetjük. 

A demográfiai jellemzők közül a családban a keresők száma minél magasabb, annál 

kevésbé hajlandó a személy visszatérni a munkába. Az iskolai végzettség hatása is 

megjelenik, a legalacsonyabb végzettségűekre nem jellemző a munka iránti magas 

motiváció, amely egybecseng Kopp és Skrabski (2009) adataival. A legalacsonyabb 

azoknak a motivációja, akik még az általános iskolai tanulmányaikat sem fejezték be, a 

végzettség növekedésével egy fokozatosan növekedő motivációs készenlétet látunk 

kirajzolódni. 

Minél fiatalabb egy személy, annál motiváltabb lesza munkavállalásra. A kutatás 

alapján az egészségi állapottal is összefügg, hogy ki mennyire képes önállóan végezni a 

napi teendőit. Azaz minél kevéssé szorul valaki mások segítségére, annál motiváltabb. 

Az önálló közlekedés képessége elősegíti a motiváltságot. A jelenleg is dolgozó 

személyek motivációs állapota a legjobb, amelyet úgy fordíthatunk, hogy ők készek 

küzdeni a munkahelyük megtartásáért. A motivációhoz támogató környezetre is szükség 

van, sem a gátló, sem a semleges környezet nem hat pozitívan a motivációs készenlétre. 

Ez igaz mind a közvetlen, mind a tágabb, szociális környezetre is. A fizikai környezeti 

akadályok pedig motiválatlanságot okozhatnak. Ezeket a hatásokat fejtjük ki részletesen 

alább. 
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4.3.2.1.1. Regionális különbségek a motivációs készenlétben 

 

A vizsgálatba bevont személyek az ország alábbi területeiről származnak: 

 

55. ábra A mintába bekerülő emberek származási gyakoriságának regionális megoszlása (n=16415) 

 

Az ország különböző részein eltérőek a gazdasági lehetőségek, a rendelkezésre álló 

munkahelyek és a lokális támogatási források is. A megváltozott munkaképességű 

munkavállalók motivációját tehát az is befolyásolhatja, hogy hol laknak, amelyben az 

egészségi állapot és a kor mediáló hatásúak lehetnek. Például Veszprém megyében 

inkább vallják magukat a fogyatékos munkavállalók motiváltnak. Komplexebb 

modellekben gondolkodva, ahol további demográfiai jellemzőket - mint a képzettség 

vagy az erőforrások - is bevonunk a magyarázatba, akkor jelentős előrejelző erővel azt 

emelhetjük ki, hogy az ország nyugati és déli részén inkább motiváltak az emberek, míg 

a keleti és északkeleti megyékben élők inkább motiválatlanok.   

 

A lemaradó területek életminőségének drasztikus romlását szociológiai és életminőséget 

vizsgáló tanulmányok is kimutatták. Például Borsod-Abaúj-Zemplén vagy Nógrád 

megyében jelentősen magasabb a depressziós megbetegedések aránya a nyugati 
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megyékhez képest, továbbá ennek részben okaként, részben kísérő tüneteként megjelent 

a szorongás és a reménytelenség érzése is ezeken a területeken. Ugyanakkor például a 

Győr-Moson-Sopron megyei emberek országos viszonylatban a legpozitívabbnak 

értékelik az életminőségüket (Kopp, Skrabski, 2009). 

 

Jelentős regionális különbségek rajzolódtak ki a modellből, ezért bemutatjuk a szélső 

értékeket képviselő megyék közötti legjelentősebb különbségeket. Az emberek a 

nyugati megyékben, mint Veszprém, Zala, Somogy vagy Komárom a leginkább 

motiváltak a munkavállalásra, míg a keleti, északkeleti régióban legkevésbé motiváltak, 

ilyenek például Borsod, Hajdú vagy Heves megye lakói. Ez egybecseng Kopp és 

munkatársa (2009) adataival, amelyek a lakosság megyénként jelentősen eltérő 

lelkiállapotát írják le, de egy irányba mutat azzal a ténnyel is, hogy míg az előbbi 

területeken több a munkalehetőség, addig utóbbiakban országosan kiemelkedően magas 

a munkanélküliség aránya az összes munkavállalót tekintve. 

Az egyes megyék között eltér a motivációs készenlét, és különbözőek az azt befolyásoló 

háttértényezők is, de a felépített regressziós modellek magyarázó ereje nagyon hasonló, 

az átlagos magyarázó érték 65 százalék. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, az ország északkeleti csücskében alacsony a 

megváltozott munkaképességű munkavállalók motivációja, aminek hátterében a 

köetkezőkben leírt/tárgyalt dolgok állhatnak. Fontos tényező a családba beérkező 

jövedelem, tehát minél több kereső van a családban, annál kevésbé motiváltak az 

emberek a munkavállalásra. 36-40 év felett is csökken a munkakedv, legalábbis itt 

látunk egy választóvonalat is a lineáris tendenciában. Ha a környezet akadálymentes, az 

jót tesz a motivációnak. A környezettel is összefüggésben állhat, de regionális szinten 

kirajzolódik, hogy motiváltabbak azok az emberek, akik a kisebb vagy nagyobb 

városokban élnek. Feltételezhetjük, hogy ott több a munkalehetőség, akár az alkalmi 

munkavállalási esély, illetve talán jobban betartják az akadálymentes környezetre 

vonatkozó előírásokat. A jelenleg is dolgozó rehabilitált foglalkoztatottak általában 

motiváltabbak, s minél több időt töltenek munka nélkül, a munkára való motivációs 

készenlét annál inkább csökken. Ezzel egy irányba mutatnak az adatok a többi keleti 

megyében is. Ettől délebbre, de még mindig a keleti területen is hasonló adatok 

rajzolódnak ki. Továbbá megjelenik például a lakás tulajdonformájának is a hatása: 

azok, akik saját lakással rendelkeznek vagy bérelnek lakást, motiváltabbak a munkára, 
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mint azok, akiknek szociális alapon juttattak lakást. Itt valószínűleg a felelősséget 

lehetne mediátor tényezőként kiemelni. 

Vannak olyan megyék, ahol a megváltozott munkaképességű munkavállalóknak 

magasabb a motivációs készenléte. Ezek alapvetően az ország nyugati részén 

helyezkednek el. Alább bemutatjuk, hogy milyen tényezők jósolják be azoknak az 

embereknek a motivációs állapotát, akik Veszprém vagy Komárom  megyében  laknak. 

A munkavállalási  motivációt jól előrejelzi itt is, hogy mekkora a település, ahol az 

adott személy él, minél városiasabb a környezet, annál nagyobb a motivációs készenlét. 

A támogató társas környezet, a magasabb fokú önállóság a napi tevékenységekben vagy 

a közlekedésben mind elősegítik a munkára való motiváció növekedését. A délnyugati 

megyékben sem  tudunk kiemelni egy-két olyan sajátosságot, amelyek szignifikáns 

előrejelző erővel megjelennek ezekben a megyékben –viszont  vegyük észre, hogy 

minél kevesebb a gátló tényező, annál magasabb a motiváció, és ezen apró segítő 

tényezők együttállása okozhatja, hogy az egyes modelleknek itt akár 75-80%-os is lehet 

a bejósló ereje. Ezt a helyzetet kellene természetessé tenni: munkalehetőségek 

teremtésével, a képzés elérhetővé tételével, a fizikai és a szociális környezet 

akadálymentesítésével.  

Ezen belül, ha településtípusok szerint tekintjük át a vizsgált személyeket, akkor az 

alábbi eloszlást láthatjuk. A fővárosban él 491 fő, azaz a minta 2,9 %-a, ily módon a 

minta 97,1 %-a vidéken él, ezen belül az alábbi településtípusokban:  

 

56. ábra A mintában a vidéki lakóhelyek gyakorisági megoszlása (n=15935) 

A településtípusok meghatározóak lehetnek attól függően, hogy mennyi a 

munkalehetőség. A helyzeti tényezőkkel, mint a település mérete, nem tudunk mit tenni, 

de például a kiemelten közhasznú szervezeteket lehetne a kisebb városokba vagy 

falvakba telepíteni, amely növelhetné a kisebb településeken megjelenő alacsony 
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motivációs készenlétet. Erre vannak is kísérletek, mint a Fővárosi Kézműipari Kht., 

amely szervezet több kisebb borsodi és hajdúsági településen létesített gyáregységeket. 

Mikroszinten vizsgálódva a lakhatási feltételek fontosak egyrészt a munkavállalás, 

másrészt az anyagi feltételek alakulása szempontjából. Láthattuk a vizsgálati modellből, 

hogy a szociális helyzetnek is fontos szerepe van a munkamotiváció szempontjából és a 

szocioökonómiai státusznak fontos eleme a lakhatás. A minta 83,5%-ának saját 

tulajdonában van a lakása, 7,6% bérli a lakást, míg a fennmaradó rész egyéb 

jogcímeken használja a lakást. A lakás típusa szerint csupán 1,3% nem lakáscélú 

helyiségben lakik, azonban csak a minta 70,1%-a lakik összkomfortos lakásban.  

 

4.3.2.1.2. Az iskolai végzettség hatásai a motivációra 

 

Végzettség tekintetében meglehetősen heterogén képet láthatunk, aminek 

következményei vannak a rehabilitáció és a munkavállalás szempontjából. 

 

57. ábra Az iskolai végzettség gyakorisági megoszlása a teljes mintában (n=16415) 

 

Különösen trauma vagy sérülés következtében megváltozott munkaképesség esetén van 

jelentős szerepe annak, hogy az iskolázottságból visszakövetkeztessünk az intellektuális 
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képességekre vagy a tanulási hajlandóságra (Johnstone és mts-ai, 2010). De például a 

rehabilitációs támogatás folyósításához fontos feltétel az aktív közreműködés a 

rehabilitációs kezelésekben. Ez egyrészt együttműködést igényel akár egyszerre több 

szakorvossal vagy rehabilitációs szakemberrel, másrészt az orvosi/egészségügyi 

előírások betartását is. Az utasítások betartása mellett fontos, hogy a megváltozott 

képességű személy belássa a kezelés jelentőségét, és elkötelezetten együtt tudjon 

működni. A megértést és a (betegség)belátást pedig nem csak a betegségről alkotott 

hiedelmek alkotják (Llewellyn és mts-ai, 2002), hanem ehhez a beteg kognitív 

képességei is hozzájárulnak. Ez a fajta együttműködés a megküzdés egy formájának is 

tekinthető, tehát a kiváltására mindenképpen fontos odafigyelni, mert az egészséges 

funkcionáláson túl a pszichés jólléthez is hozzájárulhat. Nem mellékes az a szempont 

sem, hogy a végzettség, a munka által okozott igénybevétel és a kereset, lakhatás, azaz a 

szocioökonómiai státusz között gyakran szoros az összefüggés. Alacsonyabb 

végzettségű, rosszabbul kereső fizikai munkások gyakorta veszélyeztetettebbek a 

munkából adódó akut vagy krónikus sérülések területén (Wegener, Stiers, 2010). 

Tapasztalatink alapján pedig a szakmunkát végző megváltozott munkaképességű 

emberek kevéssé motiváltak a munkára, sőt,  az általános iskolai tanulmányokat sem 

befejező személyek kifejezetten motiválatlanok. 

 

4.3.2.1.3. Egészségi és pszichés jellemzők 

 

A napi rutinfeladatokat a minta 61,3%-a önállóan képes végrehajtani, és csak 3,3% 

szorul teljes ellátásra. Az ellátásra szoruló emberek csupán 0,5%-a él egyedül.  A minta 

14,2%-a a szüleivel él, míg a fennmaradó résznek saját családja van, s a teljes mintát 

tekintve 48,2%-nak van saját gyermeke.  

A helyváltoztatást tekintve 86,6% önállóan közlekedik, 11,1% használ valamilyen 

segédeszközt a mobilitás eléréshez és csak 2% igényel személyi segítséget a 

mozgáshoz.  

A minta 2,7%-a küzd kommunikációs nehézségekkel az egészségkárosodásából 

adódóan, és 2,2% nem tud adekvátan kommunikálni. A legtöbb megváltozott 

munkaképességű személy (94,8%) nem küzd kommunikációs nehézségekkel.  
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A rehabilitáció sikeressége szempontjából nagyon fontos a támogató intrapszichés és 

interperszonális, szociális környezet. Az interjúkat végző – az interjúk vázául szolgáló 

kérdőívet kitöltő – szakértők nem végeztek környezettanulmányt, csupán a vizsgált 

személy beszámolója, valamint saját megfigyeléseik és tapasztalataik alapján ítélték 

meg a helyzetet. 

A vizsgált személyek 87,4%-a ítéli támogatónak a családját, míg a baráti körét és a 

tágabb környezetet, mint a munkahelyi vagy lakóhelyi környezetet csak 51% találja 

kifejezetten támogatónak. Pozitív adat, hogy a környezetét akadályozónak csak 1,5% 

látja, a családját pedig 3,1% találja akadályozónak.  

Hasonlóképpen jártak el a motiváltság, illetve a motiválhatóság megítélésénél is. Ennek 

egzaktabb mérésére már kifejlesztésre került, és jelenleg tart a validálása egy 

kifejezetten a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkamotivációját mérő 

eszköznek, ami a Munkahelyi viselkedés mögött levő személyes jellemzők kérdőíve 

(belső anyag: Kun, Soós 2011), tehát a jelenlegi vizsgálatokban már ezt az eszközt 

alkalmazzák a motiváció egzaktabb mérésére. A kérdezés alapján a bizottsági 

vizsgálaton, illetve felülvizsgálaton megjelent megváltozott munkaképességű 

munkavállalók 36,9%-a vallja magát motiváltnak és 20% tűnik motiválhatónak, amely 

együttesen is a mintának csak a fele. Ennek a háttértényezőit is megpróbálta feltárni a 

felmérés, mivel a munkába való visszavezetés kulcsa feltehetően a nemzetközi 

adatokkal egybecsengően, ebben a kérdésben rejlik. 

Khi-négyzet próbával elemeztük, hogy mitől motiváltak a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók. Szándékosan nem a motiválatlanság okait tártuk fel, 

mivel Herzberg (1987) elmélete alapján nyilvánvaló, hogy nem ugyanazon tényezők 

különböző értékei okozzák az elégedettséget és ezáltal a motivációt, mint amelyek az 

elégedetlenséget. A beavatkozási pontot, ily módon az ösztönző erőt a motivátoroknál 

kell keresnünk. Eredményeink minden szinten szignifikánsak és a jelentőségük 

sorrendjében mutatjuk be a vizsgálatba bevont 14 tényezőt. A motivált vagy 

motiválható személyek esetében a legfontosabb mögöttes tényező az egzisztenciális 

biztonság, ezt követi az érzelmi állapot, a belső erőforrások, a problémamegoldás, a 

családi támogatás, a képességek, az egészségi állapot, a képzettség, a jövőkép, a 
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megfelelő önértékelés, a családi minta, a tanulási hajlandóság, a lakókörnyezet és a 

közösségi támogatás. 

Megjegyezzük továbbá, hogy a multinomiális logisztikus regressziós modell alapján a 

teljes modell rendelkezik szignifikáns előrejelző hatással. A modellbe bevont elemek 

közül az alábbiak rendelkeznek rendre gyengülő, de szignifikáns előrejelző hatással. 

Kifejezetten negatívan befolyásolja a motiváltságot a rossz egészségi állapot és az 

egzisztenciális bizonytalanság. Gyengébb, de jelentős hatással rendelkeznek az alábbi 

változók is a motivált állapot csökkenésében: a képzettség nem megfelelő volta, a belső 

erőforrások hiánya, a nem megfelelő problémamegoldás, a család támogatásának 

hiánya, a nem megfelelő érzelmi állapot, a képességek hiánya. Ezek a hatások valamivel 

erősebbek, ha a nemet és az életkort is bevonjuk a regressziós modellbe, sőt ekkor 

megjelenik a motivációt negatívan befolyásoló tényezők között a nem megfelelő 

önértékelés is. Mindazonáltal sem az életkornak, sem a nemnek nincs önmagában 

szignifikáns hatása.  

Ezek lehetnek azok a beavatkozási pontok, ahol a személy-környezet rendszerre hatást 

lehet gyakorolni. A stratégiaalkotást ugyanaz a tényező könnyíti meg, mint ami a 

nehézségeket is okozza, azaz hogy a nehezen megfogható, pszichés szükségletek 

képezik a hajtóerőt a munkára való motiváció esetében. Ezek közül is első helyen a 

személyen belüli tényezők állnak, amelyek leginkább az érzelmi intelligenciával 

kapcsolhatóak össze, és kisebb súllyal ezt követik még olyan tényezők, amelyek a 

szűkebb szociális támogatás szükségességére utalnak.  

Ezek az eredmények egy irányba mutatnak a fogyatékos gyermeket nevelő családok 

alkalmazkodását pozitívan befolyásoló tényezőkkel, mint a megküzdési képességek, a 

személyiség érettsége vagy a közösségi támogatás (Wade, Walz, 2010). Ezek azok a 

források, amelyekkel az egyén rendelkezhet, és amelyek segíthetik őt megküzdeni a 

fogyatékosságával. Nemcsak a rendelkezésre álló erőforrásoknak lehet pozitív hatása, 

hanem azoknak is melyeket csak anticipál a személy, ha ezen célok teljesítéséhez 

elérhetőek a feltételek – tehát például vannak munkahelyek vagy van befogadó iskola 

(Dunn, 2010). 
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4.3.2.1.4. A kiemelt intraperszonális jellemzők hatásai a motivációra 

 

A motiváció hátterében feltételezett különbségek közül alaposabban megvizsgáltuk, 

hogy a személy jövőképe és munkatapasztalatai, valamint a képzettsége és a tanulási 

hajlandósága mennyire meghatározóak a motivációs állapotban. A regionális 

különbségek hatására az eltérések megmutatkoznak abban, hogy a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók a külső és belső erőforrásaikat mennyiben 

mobilizálják, ugyanis a személyt körülvevő pszichoszociális környezetnek komplex 

hatásai vannak, amelyekbe beletartozik például a fizikai környezet is (Johnson-Greene, 

Touradji, 2010). A nehézségekkel való megküzdési kapacitás sok forrásból táplálkozik, 

de a munkavállalásra való képességet és hajlandóságot mindenképpen befolyásolja. A 

jövőkép és a tanulási hajlandóság ennek a megküzdési eszköztárnak a részei lehetnek, 

amelyekre azonban hatással van az ember személyisége, a premorbid vagy aktuális 

jellemzők, továbbá a sérülés következtében beálló változások. Ezeknek az 

erőforrásoknak a megléte csökkentheti  a stresszes életesemények hatását, viszont a 

hiányuk akár ronthat is a helyzeten (Johnson-Greene, Touradji, 2010).  

Ugyanezt más szempontból megnézve is azt találjuk, hogy a munka, nem csak az anyagi 

jólét, hanem a pszichológiai jóllét szempontjából is fontos. Ha a munka, és ilyen módon 

például a függetlenség nem elérhető egy ember számára, akkor az hosszú távon 

károsodást okozhat a jóllétében, az életszínvonalában és végső soron az egészségében is 

(Kopp, Réthelyi, 2004) – sajnálatos módon ennek a helyzetnek a megváltozott 

munkaképességű emberek gyakran ki vannak téve. Ezek a tényezők pedig könnyedén a 

tanult tehetetlenség kialakulásához vezethetnek (Csabai, Molnár, 1999), ami tovább 

csökkenti a motivációt. A tanult tehetetlenség állapota a kontrollvesztés talaján 

kialakuló depresszió és más mentális megbetegedések talaja, s egyben életforma. 

Magyar kutatások adatai szerint az alacsony képzettségű megváltozott munkaképességű 

emberek a legsérülékenyebbek a depresszióra. A pszichés megbetegedések csökkentik a 

tehát motivációt, ami hatással van a munkateljesítmény csökkenésére, és ennek talaján 

akár családi konfliktusok is kialakulhatnak (Kopp, Skrabski, 2009). 
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A mintából 3663 főnek jelenleg is van munkaviszonya, 348 fő pedig még sohasem 

dolgozott. A minta túlnyomó része, 12734 fő 15 évnél hosszabb munkatapasztalattal 

rendelkezik.  

Az iskolai végzettség alapján minden szinten szignifikáns különbséget láthatunk a 

munkavállalás tekintetében. Khi-négyzet próbával külön vizsgálva a munkában eltöltött 

évek és a végzettség kapcsolatát minden szinten szignifikáns eredményként jelenik meg, 

hogy a magasabb végzettségűek több időt töltöttek alkalmazásban (r=,122 és p<0,01). 

Az egyes megyékben ezek az értékek eltérnek, a végzettség és a munkatapasztalat 

közötti kapcsolat erőssége ,090 ≤ r ≤ ,195 (p<0,01) között van, a legerősebb a kapcsolat 

Zala megyében és nincs szignifikáns kapcsolat Baranya, Komárom, Pest és Veszprém 

megyékben.  

A legjelentősebb különbség a végzettség tekintetében az utolsó betöltött pozícióval 

kapcsolatban jelenik meg, miszerint a magasabb iskolai végzettségűek utolsó beosztása 

is magasabb. Az egész országot vizsgálva r=,624 (p<0,01),  a megyéket külön elemezve  

,516 ≤ r ≤ ,683 közötti közepesen erős korrelációt látunk.  

Országosan vizsgálva r =,102 szinten a magasabb pozíciót betöltők több időt töltöttek 

alkalmazásban, és r=-,123 erősségű a kapcsolat a végzettség és a munka nélkül töltött 

évek között. Ugyanígy a magasabb iskolai végzettség és a rövidebb idejű 

munkanélküliség között is van kapcsolat (r=-,197). A végzettség és a munka nélkül 

töltött időszak közötti kapcsolat minden megyében 0,01 szinten szignifikánsan 

megjelenik, az erőssége  -,110 ≤ r ≤ -,290 közötti, a legerősebb a kapcsolat Somogy 

megyében. 

Tehát érdemesnek tűnik magasabb végzettséget szerezni, mert a jobban képzett emberek 

hosszabb munkaviszonyról és rövidebb munkanélküliségről számolnak be. 

Láthatunk továbbá egy tendenciát arra, hogy a megváltozott munkaképességű 

munkavállalók igyekeznek megtartani a munkahelyüket, mivel a munkában töltött idő 

és a munkából való kikerülés ideje között is kapcsolatot találtunk (r=-,217). Továbbá 

azok a fogyatékos személyek, akik jelenleg is rendelkeznek munkaviszonnyal, a 

multinomiális logisztikus regressziós elemzés alapján is egyértelműen motiváltabbak a 

munkára. Terészetesen erre is hatása van a földrajzi régiónak, hiszen az befolyásolja a 

lehetőségeket a munkakeresésben. 
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A fiatalság, legalábbis az alacsonyabb életkor segíti a motiváltságot, még ha  az ő 

munkatapasztalatuk kevesebb is.  

A minta 25%-a több mint tíz éve nem dolgozik, és ezen emberek 16,9 %-a egyáltalán 

nem is motivált. A tartós munkanélküliség a megváltozott képességek mellett pszichés 

többletterhet ró a személyre, amely miatt tovább romlik a munkaképesség, például a 

tétlenség miatti elhízás, esetleg addikciók kialakulása miatt, de akár megemlíthetnénk a 

csökkenő önértékelést vagy a társas kapcsolatok megváltozását is. A sérülés és/vagy a 

munkahely elvesztése miatt átalakuló jellemzők egymással interakcióban befolyásolják 

a személy énképét és jövőképét (Székely, 2000). Egyre nehezebb tehát visszavezetni a 

munkaerőpiacra a munkából régebben kiesett embereket, mert sem belső, sem külső 

erőforrásaikat nem használják már és a negatív munkakeresési tapasztalatok tanult 

tehetetlenség kialakulásához vezetnek (Csabai, Molnár, 1999).  

 

4.3.2.1.5. A jövőképpel és a tanulási hajlandósággal kapcsolatos eredmények 

 

A jövőkép és a tanulási hajlandóság egyszerre intellektuális és emocionális tényezők, 

amelyek alakulásában úgy a környezetnek, mint a kompenzációs képességeknek szerepe 

van.  

A munkakeresés során belső erőforrásainkra kell támaszkodunk, amelyek túlmutatnak a 

kommunikációs képességeken. Kompetensnek, célorientáltnak kell lenni, különösen 

amikor viszonylag alacsony a kereslet a munkavállalók iránt. A megváltozott 

munkaképességű munkavállalók helyzete ilyen tekintetben még inkább nehezített, ezért 

elengedhetetlen, hogy jól körülhatárolt jövőképpel rendelkezzenek, valamint motiváltak 

legyenek arra, hogy új ismereteket sajátítsanak el, folyamatosan fejlesszék magukat. 

A jövőkép és a tanulási hajlandóság így háttérváltozók lehetnek a munkahely 

megszerzésében és megtartásában, továbbá abban, hogy a személy mennyire érzi magát 

kompetensnek az adott élethelyzetben. A motiváltság okaiként is együtt jár a tanulási 

hajlandóság és a jövőkép megléte tendencia szinten (p < 0,01, r=,262), azonban ez a 

kapcsolat minden szinten szignifikáns (p < 0,01) és erősebb (r=,348) a két változó 

között, ha a hiányukat a motiválatlanság okaként vizsgáljuk. 
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A jövőkép meglétéről vagy hiányáról nem közvetlenül kérdezték meg a szakértők a 

vizsgálaton részt vevő személyeket, hanem az addigi tapasztalataik és az előző válaszok 

alapján szubjektívan ítélték ezt meg. Az esetek túlnyomó többségében nem a jövőkép 

hiánya áll a motiválatlanság mögött, ahogyan a pozitív jövőkép sem határozza meg 

egyértelműen a motivációt.  

A motiváció kapcsán érdemes kitérni arra, hogy a tanulási hajlandóság mennyiben járul 

hozzá a motivált állapothoz. Ezt az attitűdöt is a szubjektív benyomásuk alapján ítélték 

meg a kérdezőbiztosok. Megítélésük alapján a tanulási hajlandóság megléte vagy hiánya 

nem központi tényező a motivációs készenlétet tekintve. Megvizsgálva azonban a minta 

végzettségét, valamint azokat a pozíciókat, amelyeket betöltöttek, azt tapasztaljuk, hogy 

alacsony státuszú pozíciókat töltöttek be, ésnem túl magas az iskolázottságuk, amiből 

visszakövetkeztethetünk a tanulási kedv hiányára. Még alaposabban szemügyre véve a 

legutolsó állásokat azt látjuk, hogy túlnyomórészt fizikai munkát végeztek ezek az 

emberek. Megváltozott, jelen esetben valamilyen mértékben csökkent 

munkaképességgel az elmozdulás inkább a fizikai értelemben könnyebb, szellemi 

munka irányába lehetséges.  

Ha áttekintjük azt a 9452 adatot, amelyek a felülvizsgáltra jelentkezők által betöltött 

utolsó munkakörökről a rendelkezésünkre áll, akkor 1346 féle foglalkozási területet 

kapunk, amely gyakorlatilag a FEOR (KSH, 2010) alapján legtöbb szakterületet lefedi. 

A leggyakoribbak a szakmunkák, mint a lakatos vagy a kőműves, de előfordulnak 

technikusi és műszaki, illetve humán területek is magasabb szintű végzettséggel. A 

minta 30 százaléka betanított (2055) vagy segédmunkát (921) végzett, tehát várhatóan a 

későbbiekben is gyorsan taníthatóak egyszerű munkafolyamatokra. Gyakori az 

adminisztratív munka – a minta 5 %-a - amiből arra következtethetünk, hogy ez olyan 

terület, amelyről a munkaadók is azt gondolják, hogy könnyebb, ilyen módon bátrabban 

alkalmaznak megváltozott munkaképességű személyeket ezeken a területeken. A minta 

csupán 3 százaléka végez bevallottan vállalkozói tevékenységet a legkülönbözőbb 

iparágakban a vendéglátástól az építőiparig, amely mit sem bizonyít jobban, mint hogy 

a gyakorlatban a sérülésig megszerzett tudást jól lehet kamatoztatni az ismert  

munkafolyamatok vezetőjeként. 

A tanulás azonban nem csak az akadémiai oktatást jelenti, hanem azon készségek és 

képességek elsajátítását is, amelyek a sikeres megküzdéshez járulnak hozzá. A tanulás 
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és a motiváció tehát összeérnek a tanult tehetetlenség és a tanult leleményesség 

kérdéskörénél. Ezeket expliciten vizsgálni egy ilyen kutatás keretében nem lett volna 

lehetőség, azonban tendenciákat láthatunk.  

Összességében elmondhatjuk, hogy a multinomiális regressziós modellel vizsgálva a 

megfelelő vagy hiányzó jövőkép, mint a motiváltság és a motiválatlanság lehetséges 

okai, jól bejósolhatóak azokkal a magyarázó változókkal, amelyek a motivációs 

állapotot is meghatározták, azaz a nem, az életkor, a személy szocioökonómiai státuszát 

meghatározó mutatók (családtagok száma és foglalkoztatottsága, lakás típusa, 

mukatapasztalat, környezeti lehetőségek), valamint a lakóhely.  

Az így felépített modellek átlagosan 89,35 százalékban helytálló eredményeket adnak, 

szemben az 50 százalékos random találati eséllyel. Ezt azért fontos tudnunk, hogy a 

beavatkozási pontokat mind hatékonyabban azonosíthassuk.  

 

Intervenciós szempontból érdemes tudni, hogy mi jellemzi azokat az embereket, akik 

számára a jövőkép motiváló erőként működik. Ez az alminta a minta 16%-a, 2556 

ember. Ezek 77,8 %-a 36 és 55 év közötti, tehát olyanok, akiknek már lehetnek 

tapasztalatai a munkáról, tervei a karrierépítésről és a családalapításról – vagy éppen 

ezek konszolidációjában vannak éppen, ahogy a Super-féle életpályaszivárvány is leírja 

(1990).  

A végzettség szempontjából azt találjuk, hogy a szakmai munkát végzők érettségivel 

vagy anélkül teszik ki a minta 60,5 %-át. A munkatapasztalat is jelentősnek tűnik a 

jövőkép szempontjából, ugyanis 85,2 %-uk 11 évnél több munkatapasztalata van, és az 

alminta 40 %-a most is dolgozik, valamint 61 %-nak van a családjában legalább egy 

kereső.  

 

4.3.2.1.6. A jövőképpel és tanulási hajlandósággal összefüggő háttérváltozók 

országos és regionális elemzése 

 

A jövőképet nagy mértékben olyan változók határozhatják meg, amelyek materiális 

dolgokhoz kötődnek. A Mann-Whitney U-teszttel azt kaptuk, hogy a jövőkép megléte, 
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mint a motiváltság vagy a motiválatlanság háttere 0,05 szignifikancia szinten eltér attól 

függően, hogy hogyan alakul a családban az eltartottak aránya.  Ugyanez elmondható a 

tanulási hajlandóság meglétével és hiányával kapcsolatban is.  

A jövőkép megléte, mint motiváló tényező eltéréssel jára motivációt befolyásoló egyéb 

változókbanis. A jövőképpel rendelkező emberek eltérnek a jövőképpel nem 

rendelkezőktől a munkában törtött idő, a munkanélküli időtartam, a kommunikációs 

képességeik, az érzelmi állapotuk, az attitűdjeik, az egészségi állapotuk, a belső 

erőforrásaik, a képzettségük, a problémamegoldási képességük, a családjuk támogató 

mivoltának és az önbizalmuk mértékének tekintetében Ugyanez igaz 0,05 szignifikancia 

szinten a motivátorként kezelt tanulási hajlandóság hátterében álló tényezőkkel 

kapcsolatosan. Valószínűleg a fenti háttértényezők járulnak hozzá és tartják fenn a 

megfelelő jövőképet és a tanulási kedvet.  

 

Ha megyénként is elvégezzük Mann-Whitney U-teszttel ezeket az összehasonlításokat, 

akkor a minden megyében jelentős tényezőket két csoportra oszthatjuk. Az egyik 

csoportban,  inkább a belső erőforrásokban megmutatkozó különbségek, mint az 

önbizalom, a képzettség, a probléma-megoldási orientáció vagy az érzelmi állapot 

szerepelnek. Másik csoportot képeznek az inkább külső források, mint például a 

lakókörnyezet vagy a szociális támasz, mint a családi elfogadás vagy a közösségi 

támogatás. 

Azt gondolhatnánk, hogy a megváltozott munkaképességű személyek egészségi állapota 

jelentős háttérváltozó a jövőképben, mert például a betegség progrediáló vagy stagnáló 

jellege a jövőbeni terveket és lehetőségeket is megszabhatja. A jövőképpel rendelkezők 

és nem rendelkezők között az egészségi állapotról alkotott vélekedésben csak Borsod-

Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-

Szolnok, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Veszprém, Heves és Komárom 

megyében vannak különbségek. Ez is egy jele lehet annak, hogy elengedik a kontrollt 

ezek az emberek vagy a másodlagos betegségelőnyöket próbálják kihasználni a 

helyzetük megváltoztatása helyett  

Csak Fejér, Nógrád, Vas és Veszprém megyében jelenik meg a jövőképpel rendelkező 

motivált emberek  jövőképében a munkában töltött évek száma. Olyan tényezők 
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megjelenése, amelyekre hatása van a személynek, részben a belső kontroll, önmaguk 

hatékonynak érzése irányába mutat.  

Csak két olyan megyét találunk az elemzés alapján, ahol mind a belső, mind a külső 

tényezők egyformán szerephez jutnak, ezek pedig Veszprém és Vas megyék. Ezt úgy 

interpretálhatjuk, hogy az emberek belső erőforrásai a külső környezetben 

lehetőségekkel és nem akadályokkal találkoznak, ilyen módon könnyebben lehet a 

forrásokat mobilizálni.  

Az adatokat a továbbiakban multinomiális logisztikus regresszióval, neurális hálókkal 

és döntési fákkal elemeztük. Függő változónak tekintettük minden esetben az ordinális 

háromfokozatú munkára való motiváció változót, és minden más változót prediktorként 

vontunk be az elemzésekbe. Mindhárom módszerrel hasonló eredményeket kaptunk. A 

logisztikus regressziós modell elfogadható eredményeket adott abban az esetben, 

amikor csak a jól definiált változókat vontuk be az elemzésbe.  

A motivációs státusz esetében 65,2%-os találati arányt kaptunk, ami elfogadható 

öszehasonlítva a random 33,3%-os találattal. Hasonlóképpen a jövőkép esetén felépített 

modellek 89,35%-ban megfelelő előrejelzést adtak, szemben a ranom 50%-os találati 

aránnyal. 

A mesterséges neurális háló elemzések (ANN, MLP) szintén hasonló eredményt hoztak, 

ahol a célváltozó a motiváció volt, és az elemzésbe a változók teljes készletét bevontuk. 

 Előrejelzett 

Minta Megfigyelt nem motivált motiválható motivált százalék 

Tréning nem 

motivált 

4249 0 0 100 % 

motiválható 0 2174 0 100 % 

motivált 0 0 4076 100 % 

Összesített százalék 40,5% 20,7% 38,8% 100 % 

Teszt nem 

motivált 

1850 1 1 99,9% 

motiválható 0 886 0 100 % 

motivált 0 0 1660 100 % 

Összesített százalék 42,1% 20,2% 37,8% 100 % 
31. táblázat A neurálus hálózatok klasszifikációjának elemzési eredménye a motiváció célváltozóra, azaz a 

függő változóra minden változó bevonásával 
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A változók szélesebb körét bevonva szinte 100%-os magyarázó erejű eredményeket 

kapunk. Ennek az lehet az oka, hogy ezen változók között találhatunk olyanokat, 

amelyek valójában nem teljesen függetlenek a célváltozótól (mint az érzelmi állapot 

vagy a lehetőségek megítélése), és valamelyest szubjektívebb volt a felvételük és 

kódolásuk is. Emiatt a tökéletes magyarázatot bizonyos fenntartásokkal kell kezelnünk 

azzal együtt, hogy érvényessége megkérdőjelezhetetlen. Összességében az elemzések 

országos és megyei szinten is hasonló eredményeket adnak.  

 

4.3.2.1.7. A motivációs státusz prediktorai 

 

Túl az eddigi számszerű leírásokon az alábbiakban grafikusan is elemezzük a prediktor 

változók normalizált fontosságát. Az összes változóra elvégzett elemzésben a 

prediktorok normalizált fontosság értéke megerősíti az eddigiekben már tapasztaltakat, 

azaz hogy a legfontosabb a család általi támogatás, valamint a személy és családjának 

szocioökonómiai státusza. Ha a fontosságot vizsgáljuk olyan aggregált változónak 

tekintjük a személy és családjának szocioökönómiai státuszát, amely magában foglalja a 

család anyagi-munkaerőpiaci helyzetét és a személy munkával kapcsolatos változóit. 

Ugyan a bejóslás az elemzés szerint 100 %-os, de a szubjektív változók megbízhatósága 

a szubjektív kódolásokán kérdéses.  

Ha csak a hard adatokat vizsgáljuk, akkor az alábbi ábrán látható eredményt kapjuk, 

amely szerint a gadasági-társadalmi helyzetet megelőzi a munka nélkül töltött évek 

száma – azonban jelen ábra nem mutatja a két tényező lehetséges összefüggését: 
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58. ábra A prediktor változók normalizált fontosság értéke a neurális háló modellben (ANN MLP) 

 

Az országos adatokhoz hasonló eredményeket látunk a legtöbb megyében, apró 

sorrendbeli eltérések vannak csak a motivációt meghatározó prediktorokban. Amit 

viszont érdemes külön megvizsgálni az a motiváció tekintetében jó példát képviselő Vas 

megye, ahol a nem motivált személyek aránya 23%, míg az országos átlagban a 

motiválatlan megváltozott munkaképességű személyek aránya 42,8%-os.Alegmagasabb 

nem motivált aránnyal rendelkező Nógrád megyében 68% a motiválatlan megváltozott 

munkaképességű munkavállalóka aránya..  

Minél magasabb a motivált személyek aránya az almintában, annál pontosabb becslést 

ad a bevont prediktorok alapján a motiváció célváltozóra az ANN MLP modell. Alább 

bemutatjuk az eredményeket a legmotiváltabb megye esetében. 
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59. ábra A motiváció prediktor változóinak normalizált fontossága az ANN modellben a legmotiváltabb, Vas 

megyében 

 

Érdekes megfigyelni az ábrán, hogy a munka nélkül töltött évek számának fontossága 

mellett a többi változó jelentősen elmarad, és erejük 1-30% között változik. A munka 

nélkül töltött évek növekedésével a motiváció csökken (ß=-.512), de még így is 

magasabb alapszintre áll be, mint a legkevésbé motivált megyében, amelyet a következő 

ábra szemléltet.   
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60. ábra A motivációs készenlét változása a munka nélkül töltött évek függvényében a legmotiváltabb, Vas 

megyében (az x-tengely a munka nélkül tölött évek számát jeleni, míg az y-teneglyen a motivációt ábárzoltuk 

három fokozatban, ahol 1 a nem motiválható, 2 a motiválható, 3 a motivált szint) 

 

Itt is jól látható a tanult tehetetlenség hatása, ahogy a reménytelen munkakereséssel 

töltött évek során a személy megtanulja, hogy nem gyakorol kontrollt a környezete 

felett, a sorsát nem tudja irányítani – és ez az érzés a felelősség feladásához, akár 

depresszió kialakulásáshoz is vezethet és jelentősen csökkenti a munkakeresési 

motivációt. 

 

4.3.2.1.8. A motiváltság hátterében álló okok 

 

Ugyan, a társadalomtudományokban nem ritka módon, sem az alkalmazott prediktorok, 

sem a célváltozó eloszlása nem volt normálisnak tekinthető, az IBM SPSS AMOS 

program-csomag ilyen esetekre kidolgozott eljárásának (asymptotically distribution free 

(ADF) estimation) az alkalmazásával – kihasználva az igen nagy elemszámot 

(N=16431) – nagyon jó illeszkedésű modellt alkottunk, amit az alábbi ábra szemléltet. 
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61. ábra A motivációt meghatározó fakotorok oksági modellje országos szinten (N=16431). A SEM 

modellezésben elfogadott, hogy a szögletes keretűek a manifeszt változók és elliptikusak a látens változók és 

konstruktumok. 

 

A modell azonosítottnak tekinthető (DF=3), és nagyon jól illeszkedik (CMIN=4,227, 

DF=3, CMIN/DF=1,409, p=,238 RMSEA=,005, konfidencia intervalluma 90% 

PCLOSE=1,000, CFI=1,000), amelyet az erős ß együttható és korrelációs együttható 

értékek is mutatnak. A legfontosabb konklúzió, hogy meg tudunk határozni néhány 

változót, amelyek a motivációt támogathatják vagy meggátolhatják. Törekedtünk arra, 

hogy ezek jól definiálható objektív, tényszerű változók legyenek, és a modellből látható, 
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hogy ezek önmagukban, illetve a többi változóval való kapcsolatuk által is hatnak a 

motivációra.  

Áttekintve az akadályozó tényezőket a legjelentősebb a családi háttér visszahúzó ereje 

(ß= -.26), az életkor (ß=-,17), a munka nélkül töltött évek (ß=-.14), valamint a 

családban a keresők száma (ß=-.10). Azt is észre kell vennünk, hogy a családi háttér 

milyen jelentősen befolyásolja a munkatapasztalatokat (ß=.77), azaz milyen minta áll a 

személy előtt, de nem elhanyagolható az sem, hogy milyen külső lehetőségekkel 

találkoznak a személy kompetenciái, ahogyan ezt már a regionális különbségek 

esetében is taglaltuk.  

A családi háttérre két változónak van jelentős, és a motiváció szempontjából egymásnak 

ellentétes hatása. Egyrészt a motiváció szempontjából akadályozó, ha a családban sok 

kereső van (ß=-.10), aminek az a valószínű magyarázata, hogy a család nincs rászorulva 

további olyan kiegészítő jövedelemre, amely magasabb a rokkantsági ellátásnál, 

másfelől azonban serkenti is a motivációt azáltal, hogy megfelelő családi mintát 

mutatnak a keresők, tehát a családi környzetben a munka értékesnek tekinthető (ß=-,70). 

Másik oldalról támogatja a motivációt, ha a családban több az eltartott (ß=.36), ugyanis 

ekkor szükség lenne a kieső jövedelemre. Valószínűleg a család hatását a személy 

jellemzői moderálják.  

A gátló tényezők között láthatjuk az életkort is (ß=-.17), amely részben azzal is 

magyarázható, hogy hazánkban a kor előrehaladtával egyre kevésbé foglalkoztatják a 

munkavállalókat, tehát egyre több negatív tapasztalat lehet a hátuk a mögött, másik 

oldalról tekintve a munkaadók is kevésbé szívesen alkalmaznak idősebbeket, amelynek 

oka lehet, hogy ez a korosztály valóban kevésbé alkalmazkodó- és tanulóképes.  

A munka nélkül töltött évek ilyen erőteljes, önálló hatása (ß=-,14) is a tanult 

tehetetlenség kialakulását támasztja alá.  

A motivációt elősegítő tényező a képzettség szintje (ß=.08). A minta magasabb 

végzettségű tagjai kevesebben vannak, míg a minta nagyobb hányada alacsonyabb 

végzettségű és esetükben  nehezebb a munkanélküliséggel kapcsolatban jóslásokat 

tenni. Általánosan elmondható, hogy a képzettebbnek jobb a munkaerőpiaci helyzete és 

könnyebben találhatnak munkát, másfelől a képzettebbeknek feltehetően érettebb a 

személyiségük, ezáltal nyitottabbak és rugalmasabbak is. 
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Ugyanazok a tényezők, amelyek országos szinten jelentősek, a leginkább motivált Vas 

megyében némileg másképp járulnak hozzá a megváltozott munkaképességű 

munkavállalók motivációjához. Mivel a modell mutatói jók (CMIN=4,860, DF=2, 

CMIN/DF=2,430, p=0,88), és az illeszkedések is megfelelőek (RMSEA=,051, 

konfidencia intervalluma 90% PCLOSE=,398. CFI=,989 SRMR=), ezért nem tartottuk 

szükségesnek más változók bevonását.  

A legjelentősebbnek a munka nélkül töltött évek hatása bizonyul, amelyet erősen 

befolyásol a családi háttér – érdekes, hogy az országos értékekhez viszonyítva ebben a 

‘jó-példa megyében’ a hatások erőssége szinte megfordul. A végzettség hatása péládul 

az országos szintnél gyengébben jelenik meg. 

 

62. ábra A motivációt meghatározó fakotorok oksági modellje Vas megyében (N=561) 
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A modell minden mutatójából arra következtethetünk, hogy a motiváció szempontjából 

a leginkább romboló hatása a tanult tehetetlenségnek van. A munka nélkül töltött évek 

(ß=-,21) alatt a személy saját kompetenciájába vetett hite egyre inkább megrendül, amit 

a családi háttér erre gyakorolt hatása is felerősíthet (ß=,87), ugyanis a személy azt látja, 

hogy mindenki dolgozik körülötte, akár a végzettségétől függetlenül is – valószínűleg a 

több munkalehetőség miatt, a végzettség hatása az országos szintnél jóval alacsonyabb a 

motivációra (ß=,07). Feltehetően azért gyengébb a családi háttér visszahúzó ereje, mert 

kevés olyan család van ebben a megyében, ahol nem áll a rendelkezésre megfelelő 

munkaszocializációs minta. 

 

4.3.2.1.9. A megváltozott munkaképességű munkavállalókkal kapcsolatos 

eredmények összegzése 

 

A lakóhelyből eredő különbségek esetében sajnos saját szintünkön tehetetlenek 

vagyunk. Ugyan jelen hatástanulmány felhívhatja a döntéshozók figyelmét is ezekre a 

különbségekre, de ez csak lassú változásokat hozhat. A minden megyére lefuttatott 

elemzések a képzettséget, a munka nélkül töltött éveket és a családi-szocioökonómiai 

helyzetet mutatták a motiváció kulcsaként. Ezekkel kell tehát a továbbiakban 

foglalkoznunk. 

 

Az iskolázottság előremutató faktor lehet, hiszen továbbképzésekkel jó eséllyel lehetne 

növelni a rehabilitáció sikerét. A képzésbe való bevonás előtt azonban 

elengedhetetlennek tűnik – a komplex modell predikciói alapján is – a motiváció, ezen 

belül például a tanulási hajlandóságnak a mérése.  

Az iskolai végzettség legtöbb esetben közvetlenül, de közvetetten mindenképpen 

meghatározza a motivációs készenlétet, és részben ezzel összefüggésben, részben amint 

láthattuk más változókon keresztül, a munkaerőpiaci lehetőségeket is. Ha áttekintjük a 

motiváció prediktorainak normalizált fontosság értékeit, akkor országos szinten – amely 

értékek megyénként is hasonlóak – 25 % a fontossága a végzettségnek. Észervehetjük, 

hogy ha a magasabb képzettség felel a motiváciért és a képzettség megszerzéséhez 

motivációra van szükség, akkor ez egy önmagát erősítő, de akár egy ördögi kör is lehet. 
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Természetes, hogy a végzettség tekintetében heterogén a populáció, de elemzéseinkből 

az rajzolódik ki, hogy itt az eloszlás balra csúcsosodik, tehát jelentősen több olyan 

megváltozott munkaképességű munkavállaló van, aki legfeljebb a szakmunkásképző 

iskolát végezte el, és ez az arány nem tér el jelentősen az egyes megyékben.  

 

 

63. ábra Az átlagos iskolai végzettségi szintek megyénként (ahol az 1- az általános iskolát sem fejezte be és az 5 

a felsőfokú végzettség) 

 

Ebben a kiinduló helyzetben az első lépés a képzésre motiválni a személyeket, 

amelynek kulcsa abban rejlik, hogy a munkaerőpiacon értékes szakmai át- vagy 

továbbképzéseket kínáljanak fel számukra. Ahogyan Nyugat-Európában, úgy 

Magyaroszágon is egyre inkább hiányoznak a szakmunkát végző emberek, tehát 

egyszerű és gyakorlatorientált képzésekkel több embert munkához lehet juttatni. A 

mukához jutást potenciálisan segítő képzések közé  sorolhatjuk azokat a tréningeket is, 

amelyek a szociális vagy a kommunikációs kompetenciákat fejlesztik vagy különféle 

tanácsadásokat is.  

Minden elemzés, amellyel a motiváció szintjét vizsgáltuk, jelentős hatást tulajdonított a 

munka nélkül töltött évek számának. Ha az országos átlagot tekintjük, lásd az alábbi 
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ábrát, akkor egy fokozatos csökkenést láthatunk a motivációban (ß=-.457) a munka 

nélkül töltött évek számának függvényben.  

 

64. ábra A munka nélkül töltött évek hatásása csökkenő motivációs szint  (az x-tengely a munka nélkül tölött 

évek számát jeleni, míg az y-teneglyen a motivációt ábárzoltuk három fokozatban, ahol 1 a nem motiválható, 2 

a motiválható, 3 a motivált szint) 

 

Ez a tendencia feladásra, a tanult tehetetlenség kialakulására utalhat. Ugyanakkor a 6. 

évben kis mértékű motiváció-növekedés látható, ami arra utal, hogy a személyek egy 

kis része ismét motiválni tudja magát. Érdemes átgondolni, hogy vajon ez a hatás tartós 

munkanélkülieknek nyújtott támogatások miatt jelenik-e meg. Amennyiben igen, akkor 

célszerűbb lenne ezeket a kedvezményeket hamarabb bevezetni.  

Láthatjuk azt is, hogy már az első évben csökken a motiváció, tehát a forrásokat a 

munkahelyek megtartására is lehetne összpontosítani. Úgy lehetne eljárni a 

megváltozott munkaképességű munkavállalók esetében is ahogyan más védett 

munkavállalók (akár életkoruk miatt) elbocsátásakor, azaz péládul a munkaadónak több 

feltételt is meg kell jelölnie. Ilyen módon a megváltozott munkaképességű személy nem 

élne át státuszváltozást (keresőből eltartott), ami nem csak az énkép és önértékelés 

romlásához vezet, hanem okozhatja a tanult tehetetlenség kialakulását is. Ez egyfajta 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1 2 3 4 5 6

M
o

ti
vá

ci
ó

s 
ké

sz
e

n
lé

t 

Munka nélkül tölött évek száma 

Motivációs szint változása



160 

 

proaktív hozzáállásnak tekinthető, mellyel megelőzhetőek a munkanélküliség 

következtében már rövid távon beálló negatív hatások.  

A harmadik fontos meghatározóban, a szocioökonómiai státuszban nem csak a fenti 

tényezők, hanem a család gazdasági helyzete is jelentős hatású. Az az ellátó rendszer, 

amely a megváltozott munkaképességű személyeknek szánt anyagi és szociális 

támogatást nyújtja, jelenleg sajnos nem működik kielégítően. Az erre a területre allokált 

állami források ugyan korlátozottak, de ebbe a körbe sorolhatjuk a (lassan teljesen 

megszűnő) szociális támogatást is, amely alatt egy szociális védőhálót értünk. 

Ennek a szükségességét támasztja alá az az elemzés is, amely a puha változókat is 

bevonta az ANN MLP modellbe és amelyből az rajzolódott ki, hogy a támogató családi 

és környezeti háttérnek jelentős szerepe van. A visszahúzódás, a tanult tehetetlenség és 

végső soron a motiválatlanság nehezebben alakul ki, ha egy figyelmes, támogató 

közösség is jelen van. Ezek a kapcsolatok ugyan legtöbbször informálisak, de akár 

formális keretek között is létrehozhatóak lennének.  

 

4.3.2.1.10. Kitekintés az elemzések tapasztalatai alapján 

 

A kérdőív alaposabb kidolgozásával még informatívabb lehetett volna a kutatás. Ez 

megerősíti, hogy a rehabilitációs és szakértői teamekben különböző kompetenciával 

rendelkező embereknek kell jelen lennie, akik nemcsak képesek feltárni a megváltozott 

munkaképességű személyek állapotát és motivációit, hanem képesek a megfelelő 

intervenciók beindítására is. A jelenleg is működő komplex foglalkozási rehabilitációs 

szolgáltatásokat és programokat a biopszichoszociális megközelítéssel azokon a 

pontokon kellene megerősíteni, amelyek az emberek motiváltságát okozzák. Részben 

ezen kutatási eredmények hatására is, beindulni látszik egy olyan folyamat, amely a 

pszichológusoknak nagyobb teret ad a rehabilitációs értékelés és tanácsadás során.  

Részben a pszichológusi kompetenciakörbe sorolhatóak az életminőséggel, annak 

mérésével kapcsolatos kérdések is. Ennek megítélése ugyanis a személy részéről 

szubjektív, amelyben az egészségi állapot csupán egy aspektus (Heinemann, Mallinson, 

2010). Célszerű lenne az egészségi állapotot vizsgáló kérdőívek mellé bevezetni az 

életminőség mérését is, az ezt a célt szolgáló vizsgáló módszerek közül az SF-36-al 
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kapcsolatban már születtek perspektivikus eredmények. Ilyen tekintetben „az 

egészséggel összefüggő életminőség azon fizikai és pszichológiai jellemzők összessége, 

amelyek meghatározzák, hogy a személy mennyire érzi képesnek magát és talál örömöt 

tevékenységeiben és életvezetésében” (Kopp, Skrabski, 2009, 7. oldal). Az egészségi 

állapot objektív értékelését pedig a különböző célmunkakörök által megkívánt 

specifikus, gyakorlati (rész)képesség-vizsgálatokkal lehet összekötni, amelyekről Kopp 

(Kopp és mts-ai, 2010) készített egy kitűnő összefoglalót.  Ezeket az eredményeket a 

munkahelyek is értelmezni tudják és felhasználhatják a munkahelyi illeszkedés 

vizsgálatában.  

Továbbá ennek mentén pedig a későbbi munkahelyi intervenciók, komplex 

rehabilitációs törekvések is hatékonyabban szervezhetőek. Az alkalmazkodás mértékét 

részben olyan adatokból is vissza lehet fejteni, mint az iskolázottság.Az adaptáció 

befolyásolására pedig különféle módszereket lehet kidolgozni, amelyek kiterjedhetnek 

az orvosi, a kognitív, az érzelmi és a szociális tényezőkre (Rusin, Jongsma 2001). 

Ezeknek csak némelyike eszköz jellegű, más részük inkább érzelmi támogatás, a 

védőfaktorok megerősítése. 

A teljes foglalkozási rehabilitációs ellátási rendszer hatékonyságának a növelésére 

külföldi tapasztalatok és a kutatásból kiemelkedő témakörök alapján az alábbi 

szolgáltatások létrehozását lehetne javasolni: személyes esetkezelés, munkakörhöz 

illeszkedő munkaképesség-értékelésre alapozott specifikus célkitűzések, támogatások a 

munka világában, mint a tanácsadás, fejlesztés, követés vagy akár a támogató 

technológiákkal való ellátás is ide sorolható (Fraser, Johnson, 2010). 

 

A motiváció, a jövőkép, a tanulási hajlandóság és a megküzdés a tanult tehetetlenség és 

a tanult leleményesség jelenségében kapcsolódnak össze. Előbbi gátolja, utóbbi 

elősegítheti a munkavállalást. Láthatjuk, hogy a legtöbb megyében az emberek eltérnek 

abban, hogy a jövőkép, mint motivációs forrás megléte vagy hiánya milyen 

háttérváltozók eltérésével mozog együtt. Minden megyében eltérés mutatkozik a munka 

nélkül töltött évek motivációra gyakorolt hatásában, míg a munkában töltött évekről ez 

nem feltétlenül mondható el. Ezek az eredmények arra engednek következtetni, hogy az 

emberek nem érzik úgy, hogy hatással lennének az eseményekre, az álláskeresésre és az 

állás megtartására. Ez a hatás a munka nélkül töltött évek számával erősödhet, és egyre 

inkább előrevetíti a tanult tehetetlenség kialakulását, valamint további pszichés és 
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fizikai károsodásokat is akár. A tanult tehetetlenség legnagyobb csapdája a hatóérzés 

elveszítése, a rossz helyzetből való kilépésre való motiválatlanság, a beletörődés. Ez a 

fajta passzív viselkedésmód gátakat képez a munkába való visszatérés folyamatában. 

Ennek ellentéte, a tanult leleményesség, mint a coping potenciál megerősítése hasznos 

és előremutató kísérlet lenne. Ehhez fontos lépés a tanulási hajlandóság növelése. 

Hogyan tudunk erre hatni? Például egy helyesen orientált jövőképpel felkelthetjük a 

kedvet ahhoz, hogy a továbblépésért a rehabilitálandó személy is erőfeszítéseket tegyen. 

Tehát a képességek fejlesztése megoldható tanulással, tréningekkel. Azonban ezek 

alkalmazása előtt fontos a motiváció és a tanulási hajlandóság felmérése a komplex 

rehabilitációs modellhez.  

A pálya reirányításban fontos szerepet tölthetne be, ha a Nemzeti Rehabilitációs és 

Szociális Hivatal, különösen új szerepkörében, kiegészülve a foglalkoztatási 

szakértőkkel a komplex bizottsági működés keretében egyfajta interaktív vizsgálatot 

folytatna, amelyben az általános orvosi kivizsgálás kiegészülne pszichológiai és 

szociális vizsgálattal is. Ami viszont ennél is fontosabb, hogy a vizsgált személy 

visszajelzést kapjon arról, hogy megváltozott munkaképessége milyen akadályokat 

jelent számára, milyen következményei vannak az egészségkárosodásnak a 

munkavégzésre és milyen munkákat végezhet el jelen képességstruktúrájával, 

hovatovább hogyan lehetne komplex rehabilitáció keretében legalább részben közeledni 

az egészséges állapothoz. Nagyon fontos feltérképezni az egyén fizikai és kognitív 

képességeit és bizonyos személyiségjellemzőit, hogy a foglalkozási rehabilitáció 

sikerét, a későbbi teljesítményét meg lehessen becsülni. A foglalkoztatási szakértők 

munkáját tehát jobban kellene integrálni a bizottsági működésbe, mert rájuk hárulhatna 

a képzettségi-foglalkozási faktorok, mint a korábbi munkatapasztalatok, érdeklődési 

körök feltárása (Rubin, Roessler, 2001). Mivel Magyarországon a foglalkoztatási 

szakértők a Munkaügyi Központok alkalmazottai, ezért ők közvetlen kapcsolatot 

jelenthetnek a munkaadók és a munkavállalók között – a közvetítés hatékonyságának 

feltétele azonban a megváltozott munkaképességű személyek igényeinek, 

szükségleteinek és korlátainak pontos ismerete, és ennek közvetítése a munkaadók felé.  

Másrészről ez egy jó együttműködési lehetőség a munkaadókkal, hogy a többcsatornás 

munkába való visszatérési folyamat hatékonyabb lehessen, például azáltal, hogy 

mintákat, jó gyakorlatokat kapnak arra, hogyan lehet menedzselni a megváltozott 
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munkaképességű munkavállalókat (Young és mts-ai, 2005). A munkaadók 

motivációjának explicit felmérésére eddig nem került sor, pedig ez egy vizsgálatra 

érdemes kérdés lenne, hiszen például a reális és vonzó jövőkép felkínálásán keresztül ők 

is megerősíthetnék a munkavállalókban rejlő potenciálokat. 

Az országosan reprezentatív kutatás tapasztalatai megerősítették, hogy a munkába való 

visszatérésben a demográfiai és a pszichés jellemzőkön kívül olyan tényezőknek is 

szerepe van, mint a korábbi munkatapasztalat. Ez az összekötő kapocs a pszichés és a 

szociális jellemzők között olyan tényezőkben érhető tetten, mint a személy 

énhatékonysága, nyitottsága, jövőképe vagy a tanulási hajlandósága (Soós, 2010). 

Gyakran az anticipált források is pozitívan hatnak, ha a kitalált célok valóban 

elérhetőek, tehát ha vannak például munkahelyek vagy iskola a közelben (Dunn, 2010). 

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a kutatás fontos irányokat határozott meg: 

sikerült feltárni az ország egyes régiói közötti különbségeket a megváltozott 

munkaképességű személyek munkamotivációjában, s ennek alapján terveket készíteni a 

motiváció, s ily módon hosszabb távon a foglalkoztatottság növelésére. Kutatásunk 

eredményei hasonló akadályozó tényezőket tártak fel a munkába való visszatérés során, 

mint Waddel and Alward (2005) alapján Holmes (2007, 87. oldal), az alábbi 

táblázatban.  

Egyéni jellemzők Élekor, nem, családi és szociális háttér 

Végzettség, képességek, munkatapasztalatok- és előzmények  

Fizikai és mentális állapot, károsodás és funkcionális 

akadályozottság  

Pszichológiai faktorok A betegség vagy fogyatékosság személyes élménye  

Tapasztalatok és elvárások 

Attitűdök, hiedelmek, érzelmek, hangulat és megküzdési 

stratégiák  

Motiváció, erőfeszítés, incentívek  

Bizonytalanság 

Társas, szociális jellemzők Kultúra, környezeti egészség, betegség, fogyatékosság és 

munka  

Munkaerőpiaci források  

Szociális és szervezeti gátak  

Diszkrimináció, társas elutasítás  

Pénzügyi demotiválók  

32. táblázat táblázat: A munkába való visszatérési folyamat gátjai (Holmes, 2007., 87. oldal) 
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Ilyen módon joggal vonhatunk analógiát az általuk felállított intervenciós szintekkel és 

lehetőségekkel is. Úgy találták, hogy a munkába való visszatérés folyamatába minden 

szektort szükséges bevonni a képzőhelyektől a biztosítókon, a kormányzati és 

társadalmi szinteken túl, akár az önkénteseket is, és ugyanígy aktív részt kell vállalniuk 

a munkaadóknak és a magánszektornak is – eltérő súllyal attól függően, hogy melyik 

szakaszában tart a személy éppen a visszatérési folyamatnak (Holmes, 2007). 

Hazánkban – leszámítva a kifejezetten védett munkahelyeket – talán ez működik a 

legkevésbé hatékonyan, pedig a munkavállalás két kulcstényezője közül ez az egyik. 

A munkába való visszatérésben nagyon fontosak az egészségügyi és társas intervenciók. 

Három szakaszt kell ebben elkülöníteniünk: az első szakaszban, ami az egészségi 

állapot kezelése és fejlesztése nagyon fontos a támogatások igénybevétele úgy orvosi, 

mint viselkedéses szinten, a második szakaszban, ami a munkára való készenlét elérése 

a munkára újra fel kell készülni, gyakorolni, tanulni és a harmadik, a munka 

szakaszában, ami a társas tényezők kezelése és fejlesztése, már a személy újra felelős a 

saját életéért (Holmes, 2007). 

Mindazonáltal elemzésünk arra enged következtetni, hogy az elsődleges fókuszt a 

munkahelyek megtartására kell helyezni, meggátolva, hogy a munkaképesség 

megváltozása miatt a célszemélyeink kikerüljenek az aktív munka világából. Ennek a 

primer preveciónak a megvalósításához törvényekbe és rendeletekbe foglalt további 

pozitív diszkriminációs irányelvekre lenne szükség. 

 

4.3.3. A foglalkozási rehabilitációs protokoll feltárása, elemzése és 

újrastrukturálási javaslatok gyűjtése  

 

A következő részben a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által 2013-ban 

kidolgozott, illetve kidolgoztatott szakmai protokollt elemezzük. A Megváltozott 

munkaképességű személyek komplex rehabilitációját támogató képességfelmérés 

szakmai módszertani protokolljának (Izsó és mts-ai, 2013) dokumentumelemzését a 

Foglalkozási rehabilitáció gyakorlata kurzus mesterszakos pszichológus hallgatóival 

közösen készítettük 2014. decemberben. Jelen elemzés keretében eltekintünk annak a 

megvizsgálástól, hogy a hatóság jelenleg valóban ezen protokoll alapján végzi-e a 
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minősítési folyamatot, illetve nem térünk ki magának a folyamatnak az elemzésére az 

igazságosság és a jogosság szempontjából. 

Nemzetközi szinten megfigyelhető az a tendencia, hogy minden ország kidolgozza saját 

egységes módszertanát és a foglalkozási rehabilitáció gyakorlatát. A magyarországi 

rehabilitációs hatóság létrejöttéről 2011-ben döntött a kormány, és 2012. július 1-jével 

alakultak meg ezek a hatóságok a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási 

szerveként. A rehabilitációs hatóság szakmai irányító szerve a Nemzeti Rehabilitációs 

és Szociális Hivatal (NRSZH). Hazánkban a rehabilitációs hatóság a rehabilitációs és a 

rokkantsági ellátás iránti kérelmekkel és igénybejelentésekkel foglalkozik. A 

vizsgálatok eredményei alapján a szakértői bizottság komplex minősítést ad. Komplex, 

azaz a fogyatékossággal élő személyt holisztikusan szemlélik és vizsgálatra, illetve 

felmérésre kerül egészségügyi állapota, a foglalkozási anamnézis, a munkaerő-piaci 

helyzete, az egyén adottságai és korlátai, valamint az egyén rehabilitációs szükségletei 

(2011. évi CXCI. törvény, 8/2012. NEFMI rendelet).  

A törvény alapján a rehabilitáció orvosi, szociális, képzési, foglalkoztatási és egyéb 

tevékenységek komplex rendszere, amelynek célja a megváltozott munkaképességű 

személy munkaerő-piaci integrációja, megfelelő munkahelyen történő foglalkoztatására 

való felkészítés, továbbá a munkaképességének megfelelő munkahelyen történő 

elhelyezés biztosítása. A komplex minősítés alapján a megváltozott munkaképességű 

emberek számára kétféle ellátás létezik: a rehabilitációs ellátás és a rokkantsági ellátás, 

amelyek megkapása attól függ, hogy a személy rehabilitálható-e. Ha a rehabilitáció nem 

javasolt, akkor rokkantsági ellátást nyújt az állam. Mivel a rehabilitációra alkalmatlan 

személyeknek az állam anyagi támogatást nyújt, ezért a sikeres rehabilitáció érdekében 

– feltehetően – mindent megtesznek a rehabilitációval foglalkozó szervezetek és 

szakemberek. Amennyiben a személy rehabilitálható, akkor a rehabilitációs eljárás 

során a hatóság vállalja, hogy a személyt felkészíti a megfelelő munkahelyen történő 

elhelyezkedésre és munkavégzésre (2011. évi CXCI. törvény, 8/2012. NEFMI rendelet, 

NEFMI, 2011).  

Azt, hogy mikor melyik típusú rehabilitáció – például orvosi, szociális, foglalkozási, 

pszichológiai, jogi és pedagógiai – szükséges, a fogyatékos személy életproblémái és az 

azok megoldása érdekében nyújtott szolgáltatások határozzák meg (Könczei és 

Kullman, 2009). A bizottság által kiadott rehabilitációs tervnek ki kell térnie a 

rehabilitációs szükségletekre, és a rehabilitációs ellátásban részesülő személynek 
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nyújtandó rehabilitációs szolgáltatásokra, ezek időtartamára, valamint időbeli 

sorrendjére és a rehabilitáció irányára is, tehát meg kell jelölnie legalább egy lehetséges 

foglalkozást vagy munkakört. A tervnek továbbá tartalmaznia kell a rehabilitációval 

összefüggésben a foglalkoztatáshoz nyújtott támogatást, ennek mértékét és időtartamát, 

a rehabilitációs szakigazgatási szervnek a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások 

biztosításával összefüggő kötelezettségeit, és ezek teljesítésének határidejét. A tervnek 

ki kell térnie az orvosi és a szociális rehabilitációs szolgáltatások igénybevételéhez való 

segítségnyújtásra és azok figyelemmel kísérésének a formáira, valamint a sikeres 

rehabilitáció érdekében szükséges további intézkedésekre, és a rehabilitációs ellátásban 

részesülő személynek a rehabilitációs szolgáltatások igénybevételével összefüggő 

kötelezettségeire, ezek teljesítésének módjára, határidejére (Izsó és mts-ai, 2013). 

A minősítés legtöbb esetet figyelembe véve két alkalommal történik. Ezt a komplex 

minősítést I. fokon a megyei és fővárosi kormányhivatalok önálló rehabilitációs 

szakigazgatási szervei (=RSZSZ) végzik, a feladat II. fokon a Nemzeti Rehabilitációs és 

Szociális Hivatal hatásköre. Az egységes eljárásrend biztosítása érdekében ugyanakkor 

módszertani szempontból az I. fokon folyó eljárásokat is az NRSZH felügyeli. Tehát az 

I. és II. fokon keletkezett képességvizsgálati adatok feldolgozása, elemzése és 

archiválása teljes egészében az NRSZH feladata. Az egyes minősítő bizottságokban az 

NRSZH 3/2012. sz. eljárási rendje alapján mindenképp jelen van egy orvos szakértő 

elnök, egy orvosi vizsgálatokat végző orvos szakértő, egy foglalkozási rehabilitációs 

szakértő, és egy szociális szakértő. Ez a minimális összetétel konkrét esetekben szükség 

szerint bővíthető további tagokkal olyan módon, hogy az orvos tagok létszámaránya 

továbbra is legalább 50% maradjon. A bizottság eseti jelleggel bekérhet további 

szakvéleményeket olyan szakértőktől is, akik nem tagjai a Bizottságnak. Az egészségi 

állapot, valamint az önellátási képesség orvos-szakmai szempontú megítélése 

tekintetében kizárólag orvos-szakértő, a rehabilitálhatóság foglalkozási szempontú 

megítélése tekintetében kizárólag a foglalkozási szakértő, a rehabilitálhatóság szociális 

szempontú megítélése tekintetében pedig kizárólag szociális szakértő véleménye 

alapján kell a komplex minősítés bizottsági véleményét elkészíteni (Izsó és mts-ai, 

2013). Megjegyezzük, hogy talán nem kellene ekkora hangsúlyt kapnia az orvos 

szakértőknek a bizottságon belül, hiszen a többi terület képviselőinek véleménye is 

fontos. 
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A fenti szakmai módszertani protokollt elemezzük részletesen az alábbiakban. A hazai 

protokoll komplex, aprólékosan kidolgozott, multidiszciplináris módszertannal 

rendelkezik. Ez nemcsak magára a protokollra, de annak megalkotási folyamatára és az 

abban részt vevő személyekre is igaz. 

 

4.3.3.1. A rehabilitációs hatóság feladatai és szerepe a komplex rehabilitációban, 

azaz az NRSZH öndefiníciója 

 

A rehabilitációs hatóság a rehabilitációs és a rokkantsági ellátás iránti igénybejelentések 

és kérelmek ügyében jár el. A rendszer alapvető célja az, hogy a kialakult 

egészségkárosodások, fogyatékosságok és a megváltozott munkaképességek 

véleményezése egységes legyen, helytől, időtől és a véleményező személyétől 

független, illetve nem az elvesztett képességekre, hanem a személyben rejlő 

lehetőségekre koncentráló. A hatóság egy olyan minősítést ad, ami figyelembe veszi a 

személy egészségügyi állapotát, adottságait és korlátait, a rehabilitációs szükségleteit, a 

foglalkozási előzményeit, és a munkaerő-piaci helyzetet (Izsó és mts-ai, 2013). Ezen 

tényezők figyelembe vétele jól megalapozott döntés, mivel ezeknek a tényezőknek 

fontos szerepe van a munkába állás lehetőségének meghatározásában.  

A munka világába való visszatérésnek több dolog is gátat szabhat. Először is a személy 

egészségi státuszának, majd a képességeinek, a motivációjának, a szociális helyzetének 

és végül a megfelelő lehetőségeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy a személy 

visszatérhessen a munkaerő-piacra. Az egészségügyi státusz, a képességek és a 

motiváció mind a személy belső meghatározói. A szociális lehetőségek már belső és 

külső meghatározók is, hiszen ide tartozik például az, hogy a személynek van-e 

lehetősége eljutni a munkahelyre. A megfelelő lehetőség azt jelenti, hogy van-e ésszerű 

távolságon belül olyan munkalehetőség, amit a személy el tud végezni (Izsó és mts-ai, 

2013). Gyakorta előfordul, például különböző mozgásszervi megbetegedések esetén, 

hogy a betegnek van igénye arra, hogy dolgozzon, ám ezt a fizikai állapota nem teszi 

lehetővé, ugyanakkor nem ritkák szerencsére azok az esetek sem, amikor valaki az 

egészségi állapota, képességei, szociális helyzete és munkalehetőségei alapján vissza 

tudott kerülni a munkaerőpiacra. De ekkor is lehet a motivációja alacsony, mert nem tud 

olyan munkát végezni, amit a betegsége előtt végzett.  
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A rehabilitáció akkor tekinthető sikeresnek, ha a személy jól teljesíti az átlagosan három 

hónapos próbaidőt az új munkahelyén. A munkahelyi beválás fontos kritériuma, hogy a 

beteg tisztában legyen azzal, hogy számára melyek az elérhető és ezek közül melyek a 

legmegfelelőbb gyógyászati segédeszközök, rehabilitációs támogató technikák. A 

gyógyászati segédeszközökről, mint például a kerekesszékek, hallókészülékek, az 

orvosok eddig is kaptak, és eddig is adtak felvilágosítást. A rehabilitációs támogató 

technikákról való tájékoztatásegyre inkább a foglalkozási vagy a szociális szakértő 

feladatkörébe kerül át (Izsó és mts-ai, 2013). Ehhez a szakértő egy szakterületi 

konzultáns segítségére szorul, hogy jobban megismerje az eszközöket. Erre a feladatra 

specializálódhatna egy külön szakértő, aki a rehabilitációs folyamat valamely 

szakaszában egy külön tanácsadó ülésen tájékoztathatná a megváltozott 

munkaképességű személyt a legmodernebb eszközökben rejlő lehetőségekről, ezek 

elérhetőségéről (Jókai és mts-ai, 2010). 

Mivel a minősítés során az egészségi állapotot a rehabilitálhatóság foglalkozási és 

szociális szempontjából is megítélik, ezért az eljárás figyelembe veszi, hogy a 

megvalósításhoz milyen segítségre vagy kiegészítő szolgáltatásra lesz szüksége a 

személynek. A vizsgálat során figyelembe veszik a képzettségi-tanulmányi 

előzményeket, a személyes érdeklődést, a speciális foglalkoztatási feltételeket, a 

munkahelyi terhelhetőséget, a meglévő vagy felajánlható foglalkozást, más akadályozó 

tényezőket és a foglalkoztatási lehetőségeket és munkáltatókat. Ezt a minősítést a 

foglalkozási rehabilitációs szakértő végzi. A foglakozási rehabilitálhatóság minősítését 

kiegészítik a szociális szempontú minősítés szempontjai. Ilyen módon a szociális 

szakértő figyelembe veszi az egyén kommunikációját, motivációját, az életvezetését és 

életvitelét, a probléma megoldási képességét, az alkalmazkodási képességét, az érzelmi 

kapcsolatok meglétét és minőségét (Izsó és mts-ai, 2013).  

 

Az egészségi károsodás, a funkcióvesztés lehet teljes és lehet részleges. A részleges 

károsodások, változások esetén van szükség a százalékos meghatározásra (Hatályos 

jogszabályok gyűjteménye, 2012). A minősítés során, a betegségük mértékét 

figyelembe véve, a szakértők megállapítják, hogy milyen mértékű, tehát hány 

százalékos a beteg egészségkárosodása (Izsó és mts-ai, 2013). Belegondolva, a pontozás 

nem a legmegfelelőbb módszer, mert például nem túl súlyos betegségekre, vagy olyan 

betegségekre is lehet pontot kapni, ami gyógyszerrel jól kezelhető. Illetve az egységes 
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módszertantól függetlenül a szakértők nehéz helyzetbe kerülnek a pontos százalékos 

besorolások meghatározásával, márpedig egyes esetekben egy százalék is döntő lehet a 

személy számára. Egyébiránt a károsodás vagy a betegség jellege szerint csak eléggé 

elnagyolt ajánlások adhatók meg a foglalkoztatási irány tekintetében. A négy 

leggyakoribb betegség kategória a keringési rendszer betegségei, a mentális és 

viselkedéses zavarok, a csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei, és a daganatok. 

Mivel ezek a kategóriák még így is elég tágak, ezért a további orientáció szintén elég 

általános. Az orvosi vélemények alapján, ha megállapításra kerül, hogy a személy 

egészségi állapota 60 százalékos, vagy annál kisebb mértékű, akkor a személyt be kell 

sorolni az alábbi minősítési kategóriákba (2011. évi CXCI. törvény): 

 

B1  kategóriába tartozik, akinek az egészségi állapota 51-60% között van  

 

B2  kategóriába tartozik, akinek az egészségi állapota 51-60 % között van és a 

rehabilitálhatóság foglalkoztatási vagy szociális szempontú vizsgálata alapján a 

rehabilitáció nem javasolt  

 

C1  kategóriába tartozik, akinek az egészségi állapota 31-50% között van  

 

C2  kategóriába tartozik, akinek az egészségi állapota 31-50% között van és a 

rehabilitálhatóság foglalkoztatási vagy szociális szempontú vizsgálata alapján a 

rehabilitáció nem javasolt  

 

D  kategóriába tartozik, akinek egészségi állapota 1-30 % között van és orvos szakmai 

szempontból önellátásra képes  

 

E  kategóriába tartozik, akinek egészségi állapota 1-30 % között van és orvos szakmai 

szempontból önellátásra nem vagy csak segítséggel képes  

 

33. táblázat Az egészségi állapot véleményezésének százalékos besorolása (2011. évi CXCI. törvény) 

 

Összességében a protokoll maga számára célként határozza meg, hogy a szakértői 

véleményező munka egységes szakmai elvek és módszertan alapján folyjon, valamint 

hogy az érintettek megmaradt képességeire és fejlesztési, rehabilitációs lehetőségeire 

fókuszáljon az elveszett képességekkel szemben. A második elv magában a 

protokollban nem igazán domborodik ki, de a dokumentum olyan keretet biztosít, 

amelyen keresztül a gyakorlatban a szakemberek megvalósíthatják majd ezt az 

alapelvet. 
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4.3.3.2. A képességfelmérés 

 

A dokumentum a munkába való visszatérés egészségi-, képességi-, motivációs- és 

szociális személyen belüli feltételeit és akadályait állapítja meg, majd alaposan 

körbejárja, definiálja a képesség, készség, jártasság, alkalmazkodás, dinamikus 

sztereotípia, bevésés és beválás fogalmait (Izsó és mts-ai, 2013). 

Az általános fizikai és pszichés státuszt minden vizsgálatra küldött személy esetén meg 

kell vizsgálni, illetve meg kell figyelni. Ez az általános alapvizsgálat az I. fokon és a II. 

fokon is azonos és tulajdonképpen a folyamat megegyezik a fentebb leírt minősítési 

rendszerrel. Ide tartozik a fizikai képességek, a kognitív képességek, a személyes és 

társas kompetenciák megfigyelése és vizsgálata. Itt a célnak megfelelő mélységig fel 

kell tárni az értelmi képességeket, a figyelmi képességeket, az önismeretet, az énkép 

fejlettségét, a munkamotivációt, a beszéd- és kifejezőképességet, a szociabilitást, az 

alkalmazkodó és együttműködési készséget, a pszicho-motoros tempót és a 

mozgáskoordinációt, az önállóságot, a kontrollfunkciókat, az állóképességet, illetve 

monotónia-tűrést és a statikus és dinamikus terhelhetőség mértékét is. A fizikai 

munkavégzés nehézségi fokozatait egy az USA-ban 1991-ben létrehozott táblázat 

alapján vizsgálják (Izsó és mts-ai, 2013). Felvetődik a kérdés, hogy megfelelő-e ez 

Magyarországra és 2014-re vonatkoztatva. 

A protokoll harmadik nagy egysége ezek alapján a képesség-felmérés folyamatát 

ismerteti. A vizsgálat résztvevőit a bizottság határozza meg. Hat olyan eset lehetséges, 

amelyekben indokolt lehet képességvizsgálatokat végezni (Izsó és mts-ai, 2013): 

1) Ha a megváltozott munkaképességű személyt a szakértői bizottság 

foglalkoztatási szempontból rehabilitálhatónak találta (B1, C1); 

2) Ha az ellátásban részesülő személy állapotváltozása vagy állapotának 

felülvizsgálata indokolttá teszi; 

3) Ha az érintett kérelmezi; 

4) Ha bírósági megkeresés alapján indított ügyről (új vizsgálatról, minősítésre 

kötelezésről) van szó 
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5) Konkrét munkahelyekre specifikus képességvizsgálatok elvégzése céljából; 

vagy 

6) Igény szerint a B2, C2, D, E minősítéssel rendelkezők számára. 

A képességfelméréseket pszichológus szakértők és szakasszisztensek végzik, 

amennyiben tehát a beteg egészségi állapota lehetővé teszi a foglalkozási rehabilitációt. 

A szakemberek célzott beszélgetéseket, tesztfelvételeket, műszeres vagy 

munkaszimulátoros pszicho-fiziológiai vizsgálatokat, munkaminta-teszteket folytatnak. 

A vizsgálatok lezárulásával a foglalkozási rehabilitációs szakértővel a pszichológus 

kijelöli a foglalkozási rehabilitáció lehetséges irányát: azokat a foglalkozási 

csoportokat, foglalkozásokat, amelyek ellátására az érintett személy alkalmas, vagy a 

későbbiekben alkalmas lehet. Ez a munka hozzájárul a minősítési tevékenységhez, a 

rehabilitáció megvalósításához, és a személy munkaerő-piaci integrációjához (Izsó és 

mts-ai, 2013). Fontos és hangsúlyozandó tény azonban, hogy egy adott munkakörre 

vonatkozó alkalmasságot nem az egyes elvárt képességek megfelelősége, hanem a teljes 

személyiség és a munkakör összes követelményei együttesen határoznak meg. 

A konkrét munkaköri követelményeknek megfelelően további képesség-vizsgálatokra 

kerülhet sor a foglalkozási rehabilitáció irányának a meghatározása során. Ezek a 

vizsgálatok a II. fokon mélyebbek, mint az I. fokon. A különleges munkaköri 

követelmények esetében az általános pszichés státusz és az általános munkaköri 

követelmények mellett egyes esetekben szükségesek lehetnek különleges kompetencia 

felmérések is. Ilyen speciális vizsgálatokra csak a II. fokon kerülhet sor (Izsó és mts-ai, 

2013). Természetesen át kell gondolni, hogy ha nem lehet tudni, hogy egy munkához 

pontosan milyen képességek kellenek, akkor hogyan lehet megállapítani, hogy valaki 

alkalmas-e adott munkára vagy sem? Ugyanez elmondható a különböző cégeknél 

történő munkavégzés esetében is. 

A protokollban az alábbi vizsgálatok különülnek el egymástól (Izsó és mts-ai, 2013): 

  



172 

 

Vizsgálatcsoport Vizsgáló eszközök 

Személyiségvizsgálatok Munkamotivációs kérdőív, ÁSZVEK, FPI, BIP, 

Munkaképesség Index, Betegségteher Index, 

Beck Depresszió Kérdőív, Beck Szorongás 

Leltár, Megküzdés és Stressz Profil, Igényszint 

Próba, Thomas-Killmann konfliktuskezelési 

teszt 

Intelligencia tesztek Otis II., MAWI, Raven, MTVT műszaki teszt, 

IST 

Figyelem vizsgálatok Bourdon, Pieron papír-ceruza teszt 

Pszichometriai műszerek és eljárások Figyelem- és 

látásvizsgáló 

műszerek 

A disztributív figyelem 

és a kétkezes 

koordináció vizsgálatára 

alkalmas műszer, 

tachisztoszkóp, 

szemmérték és 

megfigyelőképesség 

vizsgáló eszköz, 

mélységlátás vizsgáló 

műszer 

Szenzomotoros 

funkciókat vizsgáló 

műszerek 

A reakcióidő és a 

megosztott figyelem 

vizsgálatára szolgáló 

műszer multimodalitású 

ingeradással, 

kézkoordináció vizsgáló 

műszer, Ricossay-féle 

ujjügyesség vizsgáló 

eszköz, Crawford-féle 

munkapróba készlet, 

Stabilométer 

Mentális 

képességeket 

vizsgáló műszerek 

Logikai piramis vizsgáló 

készlet, tanulás és 

emlékezet vizsgáló 

Pszichofiziológiai 

vizsgáló műszerek 

Kéztremormérő, 

biofeedback készülék, 

bőrvezetés és 

pulzusfrekvencia mérő 

készülék 

Munkaszimulátor Statikus és dinamikus erőmérések 
34. táblázat Az NRSZH vizsgálati módszerei (Izsó és mts-ai, 2013) 

 

Az egyes vizsgálatok elkülöníthetők általános (Pa), munkaköri (Pm) valamint 

különleges fizikai és pszichés munkaköri (Pk) követelmények vizsgálata szerint is. A Pa 

esetén fizikai és kognitív képességeket, illetve személyes és társas kompetenciákat 

vizsgálnak, míg a Pm esetén a társas kompetenciák Pk esetén pedig a fizikai képességek 

vizsgálatát már nem végzik el (Izsó és mts-ai, 2013).  
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Sok esetben a dokumentum a tapasztalati úton később meghatározható 

kritériumszinteket ír le. Általában explorációt alkalmaz a pszichológus ilyen 

megjelölésnél, tehát beszélgetés közben megfigyeli és kikérdezi a vizsgálati személyt, 

ezáltal olyan adatokat gyűjt a jelenlegi helyzetéről, amelyek más eszközökkel nem 

tárhatók fel. Ez egy jó technika, viszont ha nem elég képzett az interjúztató, könnyen 

ítélheti kritériumszint alattinak is az adott képességet.  

 

További érdekes és egyben vitatható pont, hogy a B1, C1 minősítést kapott személyeket 

a bizottság motivációs kérdőív kitöltésére küldi. A felvett motivációs kérdőívek nem 

ugyanazok I. és II. fokon. Amennyiben a személy motivációja kicsit alacsonyabb, a 

személyt motivációs tréningre küldik. Ha a motiváció nagyon alacsony, a felmérést fel 

kell függeszteni, és a rehabilitációs folyamatot meg kell szakítani. Ha a motivációs 

vizsgálat enyhe motiválatlanságot jelez, a motivációs tréning vagy annak egyszerűbb 

formájaként szakszerű és célzott meggyőzési kísérlet megfontolható (Izsó és mts-ai, 

2013). Ha valóban döntés születik a motivációs kérdőív alapján arról, hogy az egyén 

részt vegyen-e a képességfelmérésen, egy nyílt végű kérdéseket is tartalmazó, inkább 

interjú-szerű kérdéssort lenne célszerű összeállítani, amelynek segítségével a kérdőívet 

felvevő pszichológus vagy asszisztens átfogó képet kap arról, hogy van-e arra esély, 

hogy az érintett (re)integrálódjon a munkaerőpiacra. 

 

További megfontolásra érdemes felvetés, hogy ennyi teszt együttes alkalmazásakor már 

gazdaságos lehet egy számítógépes tesztrendszer megvásárlása, mint például a Vienna 

Test System (Schuhfried GmbH, 2013). Ezzel részben kiküszöbölhető lenne a nagy 

fokú szubjektivitás, ami most a vizsgálati rendszerben van, hiszen minden 

megfigyeléses vizsgálati elem a megfigyelők objektivitásán múlik. 

 

4.3.3.3. Javaslatok a protokoll átdolgozásával kapcsolatban 

 

A külföldi viszonylathoz képest hazánkban egy később megalkotott rehabilitációs 

törvény van életben, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy hazánk hátrányos helyzetből 

indul, mivel így lehetőség adódhatott a nemzetközi gyakorlatok és szakirodalmi bázisok 

áttekintésére, amely elősegítette egy működőképes rendszer kialakítását. 
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Ez a fajta bizottsági döntés nem a hagyományos orvos-beteg kapcsolaton alapul, hanem 

egyfajta értékelésnek tekinthető, amelyre irányelveket a nemzetközi szakirodalomban is 

találunk (például Wegener és Stiers, 2010). 

Már a protokoll készítői is megfogalmaztak a magyar képesség felmérés 

módszertanával kapcsolatban néhány kritikát a nemzetközi kitekintésük alapján, 

amelyet javasolnának a későbbi gyakorlati felhasználáshoz.  

Bővítenék például a vizsgált képességek listáját, beemelve az írásban és szóban 

végezhető kommunikációt is. Az elvégzett képességvizsgálatoknak is nagyobb 

hangsúlyt tulajdonítanának, kiemeltebb szerepet tulajdnítanának ennek a szakértői 

bizottság döntéshozatalában. A minősítést a képességvizsgálat eredménye nagyban 

befolyásolhatja, és  a pszichológus szakértő véleményének figyelembe vételével is 

kiegészülhetne a bizottsági döntés. Továbbá német és amerikai mintát követve 

létrehoznának egy olyan összeillési profilt, amely a személyes képességek és a 

foglalkozás közti összhangot vizsgálná. Jelenleg még zajlik ehhez a magyarországi 

munkatükrök kialakítása, amely megkönnyítené a megfelelő foglalkozás és a 

képességvizsgálatok fókuszának kiválasztását és a fentebb említett profil felrajzolását 

(Izsó és mts-ai, 2013). 

Javasolják a készítők, hogy egy maximális időkeretet szabjanak meg a vizsgálatok 

elvégzéséhez és a döntés meghozatalához. Magyarországon jelenleg nincs erre 

jogszabály, azonban ez egy kényes helyzet, mivel az ellátási összeg folyósítása is csak a 

végleges döntés után indítható meg (Izsó és mts-ai, 2013). 

 

Nagy mértékben megkönnyítené a rehabilitációs program kidolgozását, ha a 

rehabilitálandó személyek besorolhatók lennének a rehabilitáció várható sikeressége 

szempontjából. Ehhez egyes esetekben, ahol fokozottan nehéznek tűnik a 

rehabilitálhatóság, javasolt lehet munkapróba elvégzése (Izsó és mts-ai, 2013).  

Ugyanígy fontosnak tartják a rehabilitációs tervet átbeszélni a klienssel, fokozva annak 

motivációját és a folyamat hatékonyságát is ezzel. A személyes konzultáció, a figyelem 

és az érintett bevonása a döntésbe a rehabilitáció sikerességének valóban meghatározó 

eleme (Izsó és mts-ai, 2013). 

De érdemes lenne bevonni a megváltozott munkaképességű embereket magukat is a 

protokoll kidolgozásába, nem csak a megbeszélési fázisban, hanem magának a 
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minősítési rendszernek, illetve a szeleteinek, mint a képességvizsgálat a kidolgozásába, 

átdolgozásába is. 

A folyamat sikerességét biztosítandó beemelnék a rehabilitációs programba az aktív 

utánkövetést is. Fontos szerepe van a beválásban a munkahelyi mentoroknak, így velük 

kellene szoros kapcsolatot ápolni, mindezen felül pedig akár véletlenszerűen felkeresni 

és megfigyelni a megváltozott munkaképességű személyt a munkavégzése során.  

Célszerű lenne hatásvizsgálatot is beemelni a programba, ezáltal megfigyelni, hogy a 

rehabilitált személyeknek hány százaléka tud valójában elhelyezkedni, illetve mennyire 

elégedettek ők és munkáltatók a munkájukkal (áttekinti Izsó és mts-ai, 2013).  

 

Kicsit kitekintve a protokollból, de még mindig az NRSZH feladatköreire 

vonatkoztatható az az érezhető trend, miszerint a munkáltatóknak egyre nagyobb igénye 

van a megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazására, így évről-évre több 

munkalehetőség nyílik meg a dolgozni vágyók számára. Továbbá a támogatások 

rendszerének 2013. év elejei átalakítása a megváltozott munkaképességű személyek 

élethelyzetének hosszú távú és tartós javítását a nyílt munkaerőpiacra történő 

visszatérésükkel kívánta elősegíteni. Emellett a bevezetett változások, a tervek szerint a 

megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott költségvetési 

források hatékonyabb felhasználását is célozzák. A kormány e célok támogatására a 

költségvetési forrásokon túl az Új Széchenyi Tervben 2012 és 2014 között csaknem 30 

milliárd forintot biztosított. A változások között módosult a foglalkoztatók 

támogatásának köre, a minősítésük és az ellenőrzésük szabályozása. Ily módon már 

három jelentős érv szól a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása 

mellett: egyrészt az évente fizetendő rehabilitációs hozzájárulás helyett egyszeri 

beruházás a munkahely adaptálása, másrészt adókedvezmény jár a rehabilitációs 

kártyások után, harmadrészt nő a vállalati hírnév (BFK-RSZSZ, 2013, 327/2012. 

Kormányrendelet). 

 

4.3.4. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatással 

kapcsolatos attitűdje 

 

Hogy árnyaltabban feltárhassuk a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

attitűdjét a munkával kapcsolatban, interjúkat készítettünk. Eredeti tervünk alapján 
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kérdőívvel mértük volna fel a munkamotivációt, az alapvető személyiségtényezőket, 

valamint a pozitív pszichológiai konstruktumokat – azonban a válaszadási hajlandóság 

olyan alacsony volt, hogy más módszert kellett választanunk. A tapasztalatok feltárására 

ilyen módon a félig strukturált interjú tűnt a legalkalmasabb módszernek.  

A megkereséssel elértünk több száz embert, azonban a részvételi hajlandóság itt is 

nagyon alacsony volt. Azt tapasztaltuk, hogy akiknek volt kedve interjút adni, ők 

általában dolgoznak és motiváltak.  

Végül hat interjút készítettünk el. Az interjúk alanyainak releváns adatait az alábbi 

táblázatban mutatjuk be. 

 Nem Kor Lakóhely Biológiai 

károdás 

Hivatalos 

státusz 

Végzettség Munka-

viszony 

1. férfi 27 Tokaj szerzett 

tetraplégia 

(17 évesen) 

felülvizsgálat 

nélküli teljes 

rokkant 

informatikus, 

programozó 

(OKJ) 

több cégnél 

alkalmazott 

2. nő 31 Budapest veleszületett 

teljes vakság 

felülvizsgálat 

nélküli teljes 

rokkant 

pszihológus 

(MA), tréner 

eddig vezető 

volt egy 

nonprofit 

szervezetnél, 

most 

álláskereső 

3. nő 55 Dunakeszi pszichés 

problémák 

(14 éve) 

leszázaléko-lás 

alapján 4 

órában 

dolgozhat 

testnevelő 

tanár (BA) 

határozott 

idejű 

TÁMOP-os 

titkárnői 

foglalkoztatás 

4.  nő 34 Pécs Turner-

szindróma 

nincs 

leszázalékolva 

közgazdász 

(MSc) 

titkárnő egy 

közepes 

méretű cégben 

5. nő 37 Pomáz cerebrális 

parézis, 

paraparézis, 

tanulási 

zavarok 

leszázalékolás 

alapján 6 

órában 

dolgozhat 

szociális 

munkás (BA) 

szociális 

munkás 

fogyatékos 

személyek 

nappali 

otthonában 

6.  férfi 38 Kosd mozgás-

korlátozott-

ság 

rokkantsági 

járadékot kap, 

saját kérésére 

8 órában 

dolgozik 

szociális 

munkás (BA) 

könyvelési 

előkészítő egy 

nagy cégben 

35. táblázat Az interjúalanyok rövid bemutatása 

 

A első személy, akinek csak a csuklómozgásai maradtak meg, a rehabilitáció után 

azonnal elkezdett dolgozni, és azóta is folyamatosan dolgozik, van hogy több 
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munkahelyen is egyszerre. Időközben megszerezte az ehhez szükséges felsőfokú 

informatikai és programozói végzettséget, valamint beiratkozott olyan képzésekre is, 

amelyek egy későbbi családi vállalkozáshoz jól jöhetnek. A második személy 

önszántából döntött az eddigi munkája feladása mellett, és most a civil nonprofit 

szférából a profitorientált multinacionális környezetbe szeretne váltani. 

Részmunkaidőben még a feladatok átadása miatt jelenleg is dolgozik a korábbi 

munkahelyén. A harmadik személy nem keresett sem ezelőtt, sem ezután munkát, és ez 

a jelenlegi TÁMOP munka sem illik a végzettségéhez, úgy érzi a pszichés problémáin 

minden munka ront. A negyedik személy a diploma megszerzése óta dolgozik 

ugyanannál a cégnél. Az ötödik interjúalany pár hónapja dolgozik az új munkahelyén, 

amit hosszú keresés és sok csalódás előzött meg. A hatodik személy nemrég került új 

munkahelyre, de ez csupán adminisztratív változás, ugyanis a feladatai ugyanazok 

maradtak más munkáltató alatt.  

Az öt munkára motivált ember esetében a pénz csak másodlagos motiváció. Érdekes 

kitétel, hogy ketten legsúlyosabb kategóriájú rokkantak, ezért nem kell felülvizsgálatra 

járniuk, mi több, mintha az állam nem feltételezné, hogy tudnak vagy akarnak dolgozni, 

a munkavállalásukat tekintve semmilyen megkötés nincs. A munkabérük mellett 

mindketten kapnak állami ellátást is. Tehát nem csak napi négy, hanem akár 8+2 órában 

is dolgozhatnak. Elmondásuk alapján volt is ilyen időszakuk. A munka általában 

nyitottságuk és motiváltságuk miatt megtalálta őket. A másik három motivált személy is 

szereti a munkáját, a kollégáit és azt, hogy valami értelmeset csinálhatnak. A 

motiválatlan testnevelő tanár inkább a hobbijának és a sportnak szeretne élni, nagyon 

elfárasztja ez a mostani határozott idejű négy órás munka is, különösen tekintve hogy 

ehhez napi további 4 órát kell utazni. A pénz őt szintén nem motiválja, a család egyéb 

jövedelmeiből él. 

Motivációként két ember a fejlődést és a tanulást emelte ki, valamint azt, hogy a munka 

strukturálja az idejüket, segít elfoglalni magukat. A vak lány éppen ezért szerente most 

váltani, hogy a megszerzett tudását egy más területen is kamatoztassa, további 

tanulással egybekötve. A volt tanárnő nem tudja elképzelni, hogy bármi motiválná a 

munkára. A negyedik személy nincs is leszázalékolva, bár a genetikai betegsége miatt 

nagyon sok egészségi problémája van, és az ő számára a fő munkamotiváció annak 

idején a betegségével függött össze, szerette volna megmutatni, hogy ő már felnőtt, el 

tudja tartani magát. Az ötödik és hatodik személy szeret emberek között lenni, és el is 
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kell tartaniuk magukat, de szerintük a legfontosabb az értelmes tevékenység végzése, 

amely a napokat jobbá teszi. 

Az első személy egyedül, otthon dolgozik távmunkában, ezt maga választotta, számára 

ez a legkönnyebb. Az üzletfelei, a kollégái mind egészségesek. A tornatanár, jelenleg 

adminisztrátor hölgy ebben a kötött időszakban csupa megváltozott munkaképességűvel 

dolgozik együtt. A vak lány kollégái eddig megváltozott munkaképességű munkatársak 

voltak, de a megrendelőik általában egészséges emberek. A negyedik, az ötödik és a 

hatodik személy is egészséges munkatársakkal dolgozik együtt. 

Érdekes, ahogyan a karrierről nyilatkoztak. A jelelegi helyzetet jónak, ámde 

fejleszthetőnek tartja az informatikus, stabilabb parnterkörrel vagy akár külföldre való 

kiköltözéssel. A vak lány feljebblépésre készül, bár eddigi munkahelyén is középvezető 

pozícióban volt. A negyedik személy szereti a jelenlegi munkáját, bár néha 

gondolkodott váltáson. Most, hogy leépítések vannak a cégben, már készül esetleg 

váltásra, fordítással szívesen foglalkozna, ehhez meg is szerezte a szükséges 

végzettséget. Az ötödik személy számára a jelenlegi az álommunka, de egy dolog miatt 

szívesen váltana, mivel napi öt órát kell mozgáskorlátozottként utaznia a a 

munkahelyre, és ez nagyon megterhelő – de csak ugyanerre a területre váltana. Viszont 

a lakóhelyén lévő ilyen nappali otthonból már többször elutasították, alkalmatlanságra 

hivatkozva. A könyvelést előkészítő férfi korábban a civil szférában dolgozott, ahonnan 

leépítés miatt kellett távoznia, de visszavágyik erre a területre, egyrészt mert a 

végzettsége ehhez illik, másrészt mert ezt a jelenlegi munkát nem érzi testhezállónak. 

Azonban úgy gondolja, manapság a munkaerőpiaci viszonyok nem támogatják az 

állásváltást, különösen nem megváltozott munkaképességű munkavállalóként. A 

pszichés problémákkal küzdő hölgy „szeretné véglegesnek tekinteni a munkanélküli 

helyzetet”. 

A minősítési rendszerrel kapcsolatban többeknek nincs közvetlen tapasztalata. Akiknek 

van, azok nagyon visszásnak tartják, egyrészt mert szerintük nem pontosan 

megállapítható, hogy kinek mennyire nehéz egy-egy munka és mennyi megterheléssel 

jár az. Másrészt a motiváció ellenében hat, hogy egy-egy százalék már 

munkaidőkorlátozással járhat, amivel csökken a fizetés, és ezt az állami ellátásuk nem 

kompenzálja, tehát összességében rosszabbul járnak. A negyedik személy éppen ezért is 

nem százalékoltatta le magát eddig, bár egészségi állapota alapján megtehetné. De úgy 
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érzi, hogy amíg nincs veszélyben a munkahelye vagy ez a papír nem lenne kifejezetten 

a segítségére egy új állás keresésében, addig inkább csak megkötésekkel jár a munkát 

tekintve, magáról a minősítési folyamatról nem is beszélve. A hatodik személy még 

nem volt az új komplex minősítésen, azonban azt fenntartással kezeli, mivel sorstársai 

tapasztalatai alapján inkább kedvezőtlenül befolyásolja a minősítettek anyagi ellátását, 

így csökkentve a kedvüket is a munkára.  

Érdekesek voltak az interjúk, egyrészt mert sikerült találni aktív, dolgozó és motivált 

megváltozott munkaképességű embereket. Másrészt, mert közvetlenül és burkoltan is 

megerősítették azt a feltételezést, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

nagy része nem motivált, nem tesz erőfeszítéseket a helyzete megváltoztatására és vagy 

a tanult tehetetlenség állapotában sodródik vagy a másodlagos betegségelőnyöket 

használja ki. Ugyanígy a demotiváló tényezők közé tartoznak a minősítési rendszer, 

részben már általunk is tárgyalt visszásságai is. 
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5. Megvitatás 

 

Először áttekintjük, hogy az elemzések alapján mely hipotéziseket tudjuk elfogadni, s 

ezek mennyiben támasztják alá a téziseinket.  

 

5.1. Az első tézis megbeszélése 

 

A munkaadók attitűdjével kapcsolatos hipotézisek közül megerősíthető az adatok 

alapján az 1.3. hipotézis, amelyet a két alhipotézise, az 1.3.1 és az 1.3.2 hipotézisek 

támasztanak alá. Azaz a kis- és középvállalkozók országos mintáján igazoltuk, hogy a 

munkaadók másképpen viszonyulnak az egyes fogyatékossággal élő emberek 

csoportjaihoz. Ebben az attitűdben a fogyatékossági csoportok elfogadása, a hozzájuk 

való viszony tükrözi az évtizedek óta meglévő társadalmi képet, ami sztereotípiává 

merevedett napjainkra. Eszerint a leginkább elutasított csoport az értelmileg 

akadályozott személyeké, velük szemben van a legtöbb fenntartása a minta tagjainak, 

míg a legelfogadottabb csoport a mozgáskorlátozott személyeké. Őket követik a 

hallássérült személyek, akik tulajdonképpen nem látható fogyatékossággal élnek, és a 

látássérült személyek a látható fogyatékosságukkal a kevésbé elfogadott csoportba 

tartoznak. Ezen a sorrenden kívül, alaposabban megvizsgálva a kérdést az egyes 

csoportok által végezhető foglalkozások körét is a kategóriában feltételezett értelmi 

képességek és csökkent teljesítőképesség alapján határozták meg a vállalkozók. 

Ez a fajta gondolkodásmód feltételezésünk szerint inkább elutasító attitűdhöz vezet a 

foglalkoztatásban. Erre az 1.1. hipotézis keretében folytattunk vizsgálatokat és 

elemzéseket, azonban a gyakorisági mutatók alapján nem mondható ki statisztikailag 

jelentős erővel, hogy a vállalkozók elutasítóak a foglalkoztatással kapcsolatban, bár 

megjegyezzük, hogy összevetve a kollegiális mintával szépen kirajzolódik az inkább 

elutasító attitűd. Egyértelműen a minta adatai alapján nem kijelenthető, hogy a 

vállalkozók nem látnának gazdasági potenciált vagy megújulási lehetőséget  a 

megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásában. Így nem tudtuk 

megerősíteni azt a hipotézist sem, hogy az ismeretek vagy a források hiánya okozná az 

alacsony foglalkoztatottságot. Megjegyezzük azonban, hogy a vélt tudás vagy vélt 
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ismeretek nem feltétlenül járnak együtt valós ismeretekkel, azonban kutatásunk erre már 

nem terjedt ki. 

Áthidalandó azt a szakadékot, ami az ismeretek és lehetőségek, valamint az alacsony 

foglalkoztatás között van, más háttérváltozókat is megvizsgáltunk. Egyrészt az 1.3. 

hipotézis keretében láttuk, hogy a fogyatékos személyekkel kapcsolatos attitűd még 

fogyatékossági csoportonként is eltérő, s természetesen eltér az ép munkavállalók felé 

irányuló attitűdöktől is. Nem csoda tehát, hogy egy megváltozott munkaképességű 

munkavállaló befogadása megterhelést okoz a szervezetben, amelynek mértéke a 

fogyatékosság formájától is függ. Ennek feloldását, a helyzet kezelésére való képességet 

az érzelmi kompetenciák meglétével, illetve magas voltával kívántuk magyarázni. 

Ehhez kapcsolódott az 1.2 hipotézis, amelyet csak részben tudtunk megerősíteni. 

Előrebocsátjuk, hogy a vállalkozói minta érzelmi intelligenciája és minden érzelmi 

részképessége átlagosan alacsonyabb szintű, mint bármelyik másik vizsgált mintánké. 

Még így is sikerült kimutatnunk, hogy a társas felelősségtudatnak és az empátiának van 

leginkább szerepe abban, hogy a vezetők a szervezetet mennyiben tudják alkalmassá 

formálni a befogadásra, mennyire nyitott tulajdonképpen a szervezet. Másrészről a 

vezetői gondolkodásban az éntudatosság és az önbecsülés azok a jellemzők, amelyek a 

személyes oldalról meghatározhatják a nyitás melletti vezetői döntést. A társas 

felelősségtudat kiemelkedése az érzelmi kompetenciák közül részben valószínűleg 

betudható a lassan már a magyar szervezeti és vállalkozói kultúrába is átszivárgó 

társadalmi felelősségvállalási trendnek. Eredményeink alapján azonban ezen érzelmi 

kompetenciák hatása is inkább marginális.  

 

A hipotézisek alapján elmondhatjuk, hogy egyértelműen nem kimutatható, hogy a 

munkaadók inkább elzárkóznak a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

foglalkoztatásától. Burkoltan azonban minden hipotézisben megjelenik, hogy az attitűd 

a fogyatékos emberekkel kapcsolatban még mindig inkább negatív, kategorikusan 

gondolkodnak róluk és a foglalkoztatásuknak kevés előnyét látják. Mivel az attitűd a 

foglalkoztatás irányába sem egyértelműen elfogadó, sem egyértelműen elutasító, ezért 

nehéz kimutatni, hogy mi áll ennek a hátterében. Sajnos nem tudjuk megállapítani, hogy 

őszinték voltak-e a válaszolók, ugyanis az on-line kitöltési forma nem tette lehetővé az 

ismeretek pontos számonkérését. A személyen kívüli, környezeti és információs 
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források úgy tűnik szinte mindenki számára elérhetőek, ezért feltételezzük, hogy inkább 

a személyen belüli jellemzők állnak az alacsony foglalkoztatás hátterében. Ilyen 

személyen belüli jellemzők közül egyértelműen meg tudtuk erősíteni a fogyatékos 

személyek felé irányuló sztereotipikus gondolkodásmódot, továbbá tendenciának látjuk 

a magatartás hátterében az érzelmi kompetenciák alacsony voltát. A foglalkoztatás 

mellett úgy tűnik egyetlen érv rajzolódik ki, amelyet a személyes érzelmi képességek is 

támogathatnak, és ez nem más, mint a társadalmi felelősségvállalás ernyője. 

 

5.2. A második tézis megbeszélése 

 

A lehetséges kollégák attitűdjével kapcsolatos tézisünket két részre bontottuk. Egyrészt 

már dolgozó pedagógusokat vizsgáltunk, másrészt még nem dolgozó egyetemistákat. Ez 

a két minta egymástól jelentősen eltér, mind életkori, mind nemi megoszlásban, továbbá 

enyhén eltér egymástól az érzelmi kompetenciák területén – ily módon úgy véljük, hogy 

nagy szegmensét tudjuk lefedni a potenciális kollégáknak.  

 

5.2.1. Az első hipotéziscsokor megbeszélése 

 

Egyértelműen igazolni tudtuk a 2.1.2 hipotézist, azaz hogy a pedagógusok eltérően 

gondolkodnak a különböző fogyatékosságokkal élő emberekről. A sorrend, ahogyan 

rangsorolnak, részben megegyezik az elvárt, a társadalmi sztereotípiáknak megfelelő 

Az első tézis elemzésének alapján az 1.2. és 1.3. hipotéziseket tudjuk elfogadni. 

Azaz kutatásunk eredményei alapján a munkaadók nem rendelkeznek kielégítő 

mértékben azokkal az érzelmi kompetenciákkal, amelyekkel a szervezetet a 

megváltozott munkaképességű munkavállalók fogadására alkalmassá tudnák 

formálni. Továbbá a munkaadók megváltozott munkaképességű munkavállalókkal 

kapcsolatos attitűdjében a sztereotipikus gondolkodás jelenik meg. Ebben az 

attitűdben jelentős eltérések vannak fogyatékossági csoportonként, és ennek hatása 

megjelenik abban is, hogy a munkaadók az egyes fogyatékossági csoportok esetén 

sztereotípiáik alapján csak egy-egy meghatározott munkakört tartanak elláthatónak. 
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sorrenddel, miszerint a mozgáskorlátozott személyeket fogadják el legkönnyebben, őket 

tartják a legkevésbé különbözőnek a többségi társadalomtól, míg az értelmileg 

akadályozott személyek a legnehezebben elfogadható csoport számukra. Ezek között a 

rangsorban és a fogyatékossággal kapcsolatban általában már árnyaltabb gondolkodás 

figyelhető meg ezen a mintán, mint csupán a fogyatékosság láthatóságának a mértéke. 

Ezt támasztja alá, illetve egészíti ki a 2.1.3. hipotézis is, amelyet szintén meg tudtunk 

erősíteni, hiszen az eloszlásvizsgálatban jelentősen több szakma és feladatcsoport került 

megnevezésre, mint a vállalkozói mintában. Ezek alapján, valamint a statisztikai 

mutatókat megvizsgálva és a másik mintával összevetve a 2.1.1. hipotézis is részben 

igazoltnak tekinthető. Igazoltnak tekinthető az a rész, hogy a pedagógusok elfogadóak a 

leendő megváltozott munkaképességű munkavállalók irányába. Az empátia hatását 

azonban nem tudtuk statisztikailag jelentős erővel bizonyítani. Ennek hátterében 

azonban nem egyértelmű, hogy csak arról van-e szó, hogy az empátia nem fontos az 

elfogadásban. Inkább azt tételezzük fel hatásként, hogy az empátia ebben a mintában 

kiugróan magas, minden más mintához képest jelentősen jobbra tolódik az eloszlása, s 

úgy tűnik, mintha az elfogadás és együttérzés a pedagógusok számára nem is lenne 

kérdés. Ezen feltételezésünk irányába mutatnak a 2.1. hipotézis vizsgálata során kapott 

eredmények is, melyet ily módon szintén csak részben tekintünk igazoltnak. Az érzelmi 

intelligencia részképességei közül ebben a mintában az elfogadásban a stresszkezelési 

képesség emelkedik ki. Azaz inkább a megoldásra és a cselekvésre készülnek fel a 

leendő kollégák, ami nem kevés  megterheléssel jár.  

 

5.2.2. A második hipotéziscsokor megbeszélése 

 

Az egyetemista populáció fogyatékos személyekkel kapcsolatos attitűdjét megvizsgálva 

egyrészt azt látjuk, hogy az általános társadalmi és kulturális elvek mentén rangsorolják 

az egyes fogyatékossággal élő csoportokat, átgondolva és beillesztve ebbe a 

kategorizálási rendszerbe a szokatlanabb munkaképesség változásokat is. Ennek alapján 

a 2.2.2. hipotézist igazoltnak tekintjük. A fogyatékos személyek, mint egységes csoport 

iránti attitűdben az elsősorban műszaki beállítottságú hallgatók nem képviselnek 

szélsőséges értékeket, átlagosan elfogadóak. Ugyan a minta jelentős részének 

tanulmányai során már volt tapasztalata fogyatékossággal élő diáktárssal, ennek a hatása 

nem jelenik meg statisztikai erővel, azaz nem elfogadóbbak azok, akiknek van konkrét 
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tapasztalata. A hipotézis második részét ily módon elvethetjük, és bízhatunk abban, 

hogy ennek hátterében az áll, hogy a fiatalabb korosztályban a nyitottság és a tudatosság 

általános állapot. Továbbá feltételezhető, hogy ha nem is közvetlenül osztálytársként, de 

a többségi társadalom integránsabb részeként valamilyen formában ez a korosztály már 

a mindennapokban is találkozik a fogyatékos személyekkel, tehát az az átlagosan 20-25 

évnyi életkori különbség egy társadalmi változási hullámot is magában foglal. Az 

elfogadás  egy más árnyalatú kérdés ebben a korosztályban, azonban itt is feltételeztük, 

hogy az érzelmi képességeknek szerepe van abban, hogy hogyan viszonyulnak a 

fogyatékossággal élő emberekhez a fiatalok. A mérnökhallgatók érzelmi kompetenciái 

valamivel magasabbak, mint a vállalkozóké és jóval alacsonyabbak, mint a 

pedagógusoké, tehát feltehetjük, hogy valahol az átlagos és ahhoz képest egy szórásnyi 

sávban helyezkednek el, inkább enyhe balra csúcsosodással. Ezzel együtt is a 2.2. 

hipotézist részben igazolni tudtuk, ugyanis az elfogadás és elutasítás hátterében a 

magyarázó változók között kiemelkedett néhány érzelmi kompetencia. A társas 

felelősségtudat fontos magyarázó változó, és egybecseng a társadalmi változás tényével. 

Az inkább személyen belüli tényezők közül a magabiztosság, az önmegvalósítás és az 

optimizmus emelkedik ki. Ezek mintegy készletet adnak ahhoz, hogy pozitív 

várakozással tekintsenek a fogyatékos személyekre is, bízva abban, hogy a helyzet 

megoldható, akár saját többletbefektetésükkel. Nagyon jól szemlélteti például a 

pedagógusok és a műegyetemi hallgatók közötti különbséget, hogy az utolsó 

kiemelkedő változó itt a problémamegoldás érzelmi képessége. A műszaki 

beállítottságú emberek másképpen élik meg a helyzetet, megoldandó feladatnak tekintik 

azt, míg a humán beállítottságú pedagógusok inkább érzelmileg élik meg a helyzetet és 

nem a probléma megoldási, hanem a stresszkezelési kompetenciájukat vetik be. 

Azért tekintjük ennek ellenére mégis csak részlegesen igazoltnak a hipotézist, mert a 

bemutatott változók magyarázó ereje arra enged következtetni, hogy még számos más 

tényező is szerepet játszik az elfogadásban. 

Megjegyezzük továbbá, hogy más egyetemek más szakjainak hallgatói elképzelhető, 

hogy más eredményeket mutattak volna, mint a mérnökhallgatók.   

 

Mindezek alapján a második tézist csak részben tudtuk alátámasztani. A tapasztalat 

szerepét csak közvetve, a társadalom nyitottabbá válásán keresztül láthatjuk. Az érzelmi 

képességek szerepét az elfogadásban és az attitűdben nem a várt statisztikai erővel, de 

több ponton is alá tudtuk támasztani. A kollégák esetében egyrészt a szemléletváltás 
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miatt kiemelkedik a társadalmi felelősségvállalás, másrészt inkább cselekvésorintált 

személyes és személyközi érzelmi kompetenciák haátozzák meg az elfogadást. Ez 

annyiban árnyalja a kérdést, mintha elfogadás helyett inkább már a befogadásról 

gondolkodtak volna a válaszolóink. 

 

5.3. A harmadik tézis megbeszélése 

 

Alapvetően két részre bontottuk a harmadik tézis vizsgálatát. Egyrészt az elemzésre 

megkapott adatokból következtettünk a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

munkamotivációjára, másrészt kiegészítésként magunk is megkérdeztünk megváltozott 

munkaképességű munkavállalókat a munkával kapcsolatos motivációs kérdésekben. 

Továbbá elemeztük a foglalkozási rehabilitáció keretének egyik kulcselemét, a 

minősítési protokollt és annak szerepét a munkamotiváció alakulásában.  

 

5.3.1. Az első hipotéziscsokor megbeszélése 

 

A másodelemzésre megkapott adatok alapján úgy látjuk, hogy mind a 3.1., mind a 3.2. 

hipotézis beigazolódott.  

A második tézis elemzésének alapján megerősítettük a 2.1.2., a 2.1.3. hipotéziseket, 

és részben a 2.1.1. hipotézist igazoltuk a pedagógusok mintáján, valamint a 2.2. és a 

2.2.2. hipotézist igazoltuk az egyetemisták mintáján. Azaz eredményeink alapján a 

pedagógusok véleménye a megváltozott munkaképességű lehetséges munkatársakról 

inkább pozitív irányultságú, melynek hátterében azonban nem csak a magasabb fokú 

empátiájuk áll.  Az bizonyos, hogy a pedagógusok esetében is jelentős eltérések 

vannak fogyatékossági csoportonként a fogyatékossággal élő emberekkel kapcsolatos 

attitűdben. Mégis az egyes fogyatékossági csoportok esetén nyitottságuk miatt a 

pedagógusok változatos munkaköröket tartanak elláthatónak.  

Eredményeink alapján az egyes fogyatékossági csoportokat az egyetemisták is az 

átalakult sztereotipikus gondolkodásnak megfelelően rangsorolják. A leendő 

megváltozott munkaképességű munkatársakkal kapcsolatos elfogadás és elutasítás 

hátterében legalább részben az egyetemisták érzelmi intelligenciája áll. 
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Az olyan intraperszonális tényezők, mint a végzettség, a tanulási kedv és a jövőkép 

megléte nagyban hozzájárulnak a motivált állapothoz vagy a motivációs készenlét 

könnyebb felkeltéséhez. Ez a három tényező egymást is erősíti, hiszen a magasabb 

végzettség már feltételezi a nagyobb tanulási kedvet, valamint az élethosszig tartó 

tanulás fontosságának megértését. Ehhez hasonlóan a végzettség segít orientálni a 

jövőképet, tervezni a karrierutakat és fokozni az életvezetés tudatosságát. Ez a három 

tényező nélkülözhetetlen abban az alkalmazkodási folyamatban, amely a foglalkozási 

rehabilitációs folyamattal jár. A magasan kvalifikált megváltozott munkaképességű 

munkavállalók javarészt könnyebben el tudnak helyezkedni, bár megesik, hogy nem a 

szakmájukban.  

Részben a képzettséggel is összefügg, hogy valaki milyen esélyekkel indul a 

munkaerőpiacon, mennyi tapasztalattal rendelkezik és mennyiben tud hozzájárulni a 

családja anyagi fenntartásához. Az adataink igazolták is, hogy a motiváció 

fennmaradásában nagyon fontos szerepe van annak, hogy a személy minél rövidebb 

időre kerüljön ki a munka világának körforgásából. Minél hosszabb a munka nélkül 

töltött időszak, különösen, ha ez a képzettség és a motiváció hiánya miatt növekszik 

meg, annál kevésbé motiváltak az emberek újra visszatérni a munkába, és lassan 

belesüppednek a tanult tehetetlenség állapotába. Ez a jelenség az egészséges 

munkanélküliek esetében is megfigyelhető, azonban a megváltozott munkaképességű 

emberek fokozottabban ki vannak téve annak a veszélynek, hogy állapotuk a teljes 

kiábrándulásig fokozódik. A munkanélküliség és a tanult tehetetlenség közötti szoros 

összefüggést sajnálatos módon minden almintán igazolni tudtuk. 

Ebbe az irányba mutatnak az interjúk tapasztalatai is, amelyben a dolgozó megváltozott 

munkaképességű személyek arról számoltak be, hogy mennyire fontos nekik a munka 

maga, de volt olyan is, akik bevallotta, hogy ő egyáltalán nem kíván már dolgozni 

többet. Indirekt módon a motiválatlanságot támasztja alá az a tény is, hogy a 

megkeresett több száz emberből elenyésző számú emberrel tudtunk interjút készíteni.  

 

5.3.2. Az második hipotézis megbeszélése 

 

A képességvizsgálati protokoll dokumentumelemzése, valamint a megváltozott 

munkaképességű munkavállalókkal készített interjúk tapasztalatai alapján a minősítési 

folyamat ugyan nagyon alaposan kidolgozott, mégis sok ellenkezést vált ki az 
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érintettekből. Ezek nem annyira szakmai megfontolások, mint inkább olyan hétköznapi 

kritikák, amelyek hosszú távon képesek a foglalkozási rehabilitáció sikerességét 

visszavetni, félelmet keltve az emberekben, amely a munkára való motiváció ellen hat. 

Szakmai szemmel vizsgálva a protokollt, illetve a minősítés folyamat alapvetően 

elmondhatjuk, hogy még vannak nyitott kérdések a rendszerben, amelyekhez a 

nemzetközi jó gyakorlatok sokat tudnának hozzáadni. A 3.3. hipotézist elfogadjuk.  

 

5.4. Megvitatás 

 

A három tézist nem sikerült maradéktalanul megerősíteni, azonban a feltárt eredmények 

és trendek véleményünk szerint előremutatóak. A foglalkozási rehabilitáció komplex 

folyamatában a három legfontosabb ágenst vizsgáltuk meg a téziseink kapcsán, és ha 

nem is tudtuk alátámasztani az érzelmi kompetenciák kiemelt szerepét ebben a 

folyamatban, találtunk néhány olyan érzelmi részképességet, illetve pozitív 

karakterisztikumot, amelyek tudatos integrálása a rehabilitációs folyamatba előremutató 

lehet, és hatékonyabbá teheti a munkába való visszavezetés folyamatát. 

 

Nem kérdés továbbra sem, hogy a foglalkozási rehabilitációban kulcsfontosságú a 

munkaadók attitűdje. A mostani középkorú cégvezetők attitűdje mind a menedzseri 

hozzáállásban, mind a fogyatékos személyek, mint társadalmi szegmens iránt, egy olyan 

szemléletet tükröz, amelyben a társadalmi felelősségvállalás inkább tudott és ismert, 

ámde kevéssé alkalmazott trend. Az ismeret beépülésének, interiorizálásnak a 

hátterében érezzük a társas felelősségtudat érzelmi kompetencia fejlesztésének 

szükségességét, de feltételezzük, hogy minden érzelmi részképességben fejlesztésre 

szorulnának a hazai kis- és középvállalkozók. A témánkhoz szorosan nem kapcsolódik, 

de szeretnénk megjegyezni, hogy kutatások alapján azok az országok, ahol magasabbak 

A fentiek alapján a harmadik tézist elfogadjuk, azonban bizonyos megkötésekkel 

élünk. Árnyaljuk a tézis megfogalmazását olyan módon, hogy azoknak a 

megváltozott munkaképességű munkavállalóknak alacsony a munkamotivációja, 

akik az ország gazdaságilag és társadalmilag hátrányosabb helyzetű régióiban élnek, 

és maguk is alacsony képzettségűek, különösebb életcéllal nem rendelkeznek. 
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az érzelmi kompetenciák, illetve optimistábbak és boldogabbak az emberek, nagyobb 

GDP-vel is rendelkeznek, azaz teljesítőképesebbek a cégek is (például Seligman, 2011).  

A vállalkozók, akik a profitorientált világban élnek, elsősorban a teljesítményt helyezik 

a középpontba, és a megváltozott munkaképesség, mint kifejezés nem segíti elő annak a 

szemléletnek a kialakulását, hogy a fogyatékos személyek akár ugyanolyan 

teljesítményre képesek, mint biológiailag egészséges munkatársaik, csak esetleg csupán 

meghatározott munkaköröket tudnak ellátni vagy módosítani kell a körülményeken. 

Jelenleg a gazdasági és jogi környezet nem incentíveket tartalmaz a foglalkoztatás 

növelésére, hanem inkább szankciókat, valamint a munkaerő túlkínálat miatt a 

vállalkozókat szinte semmi sem ösztönzi a nyitásra a megváltozott munkaképességű 

emberek irányába. Ideértve akár azokat a társas-társadalmi megmozdulásokat, 

pontosabban azok hiányát, amelyek megismertetnék az embereket – legyenek ezek akár 

a potenciális munkaadók – az egyes fogyatékos személyekkel. Hiszen az egyes 

fogyatékossági formákon belül is mindig heterogén a populáció, mind külső 

megjelenésében, mind személyiségében, mind kognitív képességeiben. Sajnos, a 

legtöbben még mindig megmaradnak a felületes feldolgozás szintjén, és csak a látható 

ismertetőjeleket figyelik, azokból vonnak le következtetéseket és zárkóznak el 

mindazoktól a jelenségektől, amelyek első rátekintésre ijesztőek vagy visszataszítóak 

lehetnek. A kutatásainkban ugyan nem jelent meg az az eset, amellyel minap 

találkoztunk, azonban úgy érezzük erre a visszásságra fel kell hívnunk a figyelmet: egy 

patinás budai ügyvédi iroda nem hogy nem alkalmaz megváltozott munkaképességű 

munkavállalót (pedig, megjegyezzük, láttunk már kerekesszékes jogászt), de kérte a 

velük egy épületben lévő halmozottan fogyatékos gyermekek játszóházát, hogy 

távolítsák el a lépcsőről az akadálymentesítést szolgáló rámpát, és lehetőleg minél 

kevesebbet közlekedjenek a közös terekben, mert őket és a klienseiket nagyon zavarják. 

Amíg a törvényeket jól ismerő emberek is ilyen, a joggal ellenkező magatartást 

tanúsítanak, addig az utca emberétől vagy az „egyszerű” vállalkozótól mit várhatunk? 

 

Mégis úgy tűnik, hogy az átlagemberek, legyenek akár felnőtt dolgozók, akár 

egyetemisták, ennél azért elfogadóbbak és toleránsabbak a mássággal szemben. Az 

általunk vizsgált felnőtt minta kiemelkedő érzelmi kompetenciákkal rendelkezik, ami 

lehet az elfogadás bázisa, hiszen életkorilag hasonló sávban helyezkednek el, mint a 

vállalkozók. Az egyetemisták a generációs különbségek miatt már egy remélhetőleg 

nyitottabb társadalomban szocializálódnak, és nem csak tudják, hogy hogyan illik 
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gondolkodni a fogyatékos személy emberekkel kapcsolatban, hanem ezt az elfogadóbb 

attitűdöt a sajátjuknak is érzik.  

Természetesen a kollégák oldaláról egy egészen másfajta kihívás a megváltozott 

munkaképességű munkatárssal való közös munka, mint a döntéshozói oldalról ennek 

előkészítése és elfogadtatása. Mégis megnyugtató, hogy alapvetően elfogadóbb 

hozzáállást tanúsítottak a vizsgálati személyeink, mint a vállalkozók. Előfordult egy-egy 

olyan eset is a pedagógusok körében, aki gyógypedagógusként szándékosan nem 

rangsorolt, hiszen a mélyebb ismeretek birtokában tisztábban látja minden 

fogyatékossággal élő csoport előnyösebb és hátrányosabb tulajdonságait.  

Mégis szeretnénk kiemelni az esettanulmány tanulságai alapján, hogy még egy ilyen jól 

képzett és elfogadó közegben is a konkrét befogadásnak nagyon sok hátráltatója lehet, 

és jelentős feladatokat és terheket ró minden résztvevőre a kölcsönös alkalmazkodási 

folyamat.  

 

Úgy látjuk tehát, hogy az elfogadó hozzáállás, a kevésbé a sztereotípiák által 

meghatározott gondolkodásmód csak egy lépés a sikeres beilleszkedésben és 

munkahelyi szocializációban. Sem a munkaadók, sem a leendő munkatársak véleménye 

és ismeretei a mai napig nem kielégítőek, ami miatt csökkenhet az a készenlét, hogy 

bekapcsolódjanak fogadó szervezetként a foglalkozási rehabilitáció folyamatába. 

 

Felvetődik a kérdés, hogy mely pontokon érdemes beavatkozni, mik azok a nézetek, 

amelyeket kívülről meg lehet változtatni. Érdemes-e olyan csoportok elfogadtatásába 

energiát fektetni, akik a leginkább elutasítottak közé tartoznak vagy inkább az eleve 

elfogadottabbakról kialakított képet kellene árnyalni, ezáltal ebből a csoportból több 

embert munkához juttatni. 

Az elmúlt harminc évben úgy tűnik átalakult az egyes fogyatékossággal élő csoportok 

elfogadottsága. Korábban a kevésbé látható fogyatékosságok voltak elfogadottabbak és 

a láthatóak elutasítottabbak. Mostanra mintha más szempontok határoznák meg az 

elfogadást, mint a feltételezett kognitív képességek vagy a személyiség. Napjainkra a 

magyar társadalomban a leginkább elfogadott csoport a mozgáskorlátozott személyek. 

Feltételezhetően ennek hátterében az is áll, hogy velük lehet a legtöbbször találkozni a 

hétköznapokban, ezért az embereknek konkrét tapasztalásuk van a csoportról, bár 

megjegyezzük diagnózisok és állapotok, valamint képességstruktúra tekintetében ez 

talán a legheterogénebb fogyatékossággal élő csoport. Az ő jobb elfogadásuk inkább 
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épített környezeti, akadálymentesítési kérdés, illetve bizonyos tekintetben a 

szemléletformáláson múlik, hogy a lehető legszélesebb (munka)körben megmutathassák 

magukat. 

A látás- és hallássérült személyek a közepesen elfogadott csoportok közé tartoznak, 

velük valamelyest nehezebb egy átlagembernek kapcsolatot teremteni, ugyanis a 

leggyakrabban használt kommunikációs csatornák használata valamilyen módon sérült. 

Mégis érdemes lehet az ő elfogadtatásukra hangsúlyt fektetni, hiszen nagyon 

sokszínűek, és éppen a hiányosságaikból fakadóan más szemléletet tudnak bevinni egy-

egy közösségbe vagy munkafolyamatba. Viszont a velük való közös munka általában 

többlet erőfeszítést igényel mindenkitől, legalább kezdetben. Megváltozott az a 

szemlélet, amely a láthatóság és feltűnőség alapján kategorizálta az egyes 

fogyatékossággal élő csoportokat, s napjainkra a korábban leginkább elfogadott, 

kevésbé látható, érzékszervi fogyatékossággal élő csoportok kevésbé elfogadottak, 

különösen igaz ez a látássérült személyek esetében. 

A korábbi kutatásokkal egybecsengően az értelmileg akadályozott emberek a 

legkevésbé elfogadott csoportba tartoznak. Ennek háttere lehet az egyszerre jelentkező 

gyakran külső megjelenésbeli eltérés és a velük való kommunikáció nehézsége. 

Továbbá ők ez egyetlen olyan csoport a felsoroltak közül, akik önellátásra nem minden 

esetben képesek, ezért mindig a mikro- és a makrokörnyezetükre vannak utalva. A 

társadalmi hasznosság szempontjából a válaszolóink szerint fontos tényező, hogy a 

legtöbb fogyatékos személy nincs vagy ne legyen mások segítségére szorulva, azonban 

nagyon nehezen elképzelhető, hogy az akár csak közepesen súlyos értelmi 

fogyatékossággal élő ember meg tudja oldani önmaga teljes körű ellátását.  

A krónikus és pszichés megbetegedéssel élő emberek érdekes csoport, ők is a közepesen 

elfogadottak közé tartoznak. Legtöbbjükön nem látható a betegsége, éppen ezért 

gyakran a munkatársak nem is tudják, hogy ők most megváltozott munkaképességű 

emberrel dolgoznak együtt. Mégis, amint kiderül, változik a hozzáállásuk, hiszen 

például ezek a csoportok kevésbé elfogadottak, mint a mozgáskorlátozott emberek. Úgy 

tűnik, hogy ezek a „láthatatlan” betegségek még mindig stigmatizálóak, aminek oka 

véleményünk szerint ismét csak az ismeretek hiánya. 

 

Elmondható tehát, hogy halmozottan hátrányos helyzetből indulnak a munkaerő piaci 

versenyben a megváltozott munkaképességű emberek. Ha egyáltalán indulnak, hiszen 

ahogy az elemzéseinkből látható, nagyon sokan nem is akarnak dolgozni vagy nem 
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tudnak olyan munkát vállalni, amely valós gazdasági haszonnal járna számukra. A 

munkaerő piaci általános állapot és a jogi környezet egy erős kontraszelekciós hatást 

gyakorol arra, hogy csak a jól képzett és az ország gazdaságilag erősebb régióiban lakó 

megváltozott munkaképességű emberek jussanak valamilyen munkához. Még így is 

sokan csak a megélhetés megteremtése és a munkanélküliség káros hatásainak 

elkerülése miatt végeznek végzettségükhöz és érdeklődésükhöz kevéssé illő munkát.  

Emiatt nagyon sok olyan forrás marad kiaknázatlanul, amelyet akár maguk a 

munkaadók is ismernek, példa lehet a lojalitás vagy az a friss szemléletmód, amit a 

cégbe vinni képesek. 

Arról nem is beszélve, hogy a tartós munkanélküliség, láthattuk, tovább rontja mind a 

fizikai, mind a lelkiállapotát ezeknek a személyeknek. A megváltozott munkaképességű 

emberek jelentős része nem vagy csak alacsony szinten rendelkezik azokkal a 

pszichológiai immunkompetenciákkal, amelyek védelmet jelenthetnének. Ugyan volt 

több olyan kezdeményezés is az elmúlt években, amely közvetlenül vagy közvetve ezek 

erősítését célozta vagy akár csak az információáramlást segítette, ezek nagy része az 

anyagi források vagy az érdeklődés hiánya miatt elhalt. Ez a fajta motiválatlanság, a 

tanult tehetetlenség állapota országunkban nem ritka jelenség, és egy ilyen kifejezett 

rizikócsoport esetében erre érdemes lenne még jobban odafigyelni. A kompetenciaérzés 

vagy éppen a tehetetlenség érzésének kulcsa abban áll, hogy mit tapasztalnak az 

emberek gyermekkoruktól fogva a környezetből, hogyan képesek arra hatni. Egy 

fogyatékos gyermek a legtöbb helyzetben már a kezdetektől akadályokba ütközik és 

később, felnőttként sem válik sokkal könnyebbé az útja. Különösen akkor nem, amikor 

a társadalom nagy része még mindig a klasszikus sztereotípiák alapján gondolkodik 

róluk. 

 

5.5. Kritikai észrevételek a kutatással kapcsolatban 

 

A kutatás módszertanával kapcsolatban önkritikaként mindenképpen felvetődik az 

önbevallás alapú papír-ceruza teszteknek megbízhatósága, a kapott eredmények 

hihetősége. Azonban mivel az eredmények nem tolódtak eltúlzott mértékben pozitív 

irányba, ezért ezen kritikát csak részben kell a későbbi kutatásokban figyelembe 

vennünk. Az érzelmi intelligencia teszteléséhez sajnos még napjainkban is hiányzik a 

legjobb módszer, amelynek kidolgozása akár egy további kutatás alapja lehet. 
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Az attitűdméréssel kapcsolatban elképzelhető, hogy érdemes lett volna további mélyebb 

vizsgálatokat folytatni olyan környezetben, ahol ki tudjuk szűrni a szociális 

kívánatossági torzítást, amely által inkább az egyes fogyatékossággal élő csoportok 

közötti különbségeket tudnánk tovább árnyalni. 

Fontos hiányzó pont a kutatásból a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

érzelmi kompetenciájának feltárása. Terveink között ez a kutatási rész is szerepelt, el is 

készítettünk hozzá egy kérdőívcsomagot, azonban elemzésre és következtetések 

levonására alkalmatlanul kevés kitöltést kaptunk. Ezt ellensúlyozandó készítettünk 

interjúkat, azonban a válaszadási hajlandóság ott is hasonlóan alacsony volt. Most már 

látjuk, hogy ennek háttere valószínűleg az alacsony motivációs készenlét a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók túlnyomó többségében. 

 

További fontos kérdés az eredményeink általánosíthatósága. Minden mintába az ország 

minden területéről kerültek be emberek, de reprezentatívnak csak a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók mintáját tekinthetjük. A harmadik hipotézis 

eredményeit tehát érvényesnek tekinthetjük a magyar megváltozott munkaképességű 

munkavállalókra. A vállalkozói és a pedagógus minta ezen populációk számosságához 

viszonyítva kicsi ahhoz, hogy reprezentatív legyen, azonban maguk a minták korban, 

nemben, régióban heterogénnek tekinthetőek. Az egyetemista mintán kapott 

eredmények annyiban általánosíthatóak, hogy azokat a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem hallgatóira érvényesnek tekintjük, azonban más 

egyetemek hallgatóira nem.  

 

5.6. Kitekintés és javaslatok 

 

A kutatásunk és az elemzések megerősítették, hogy az a pozitív pszichológiai szemlélet 

és optimista jövőkép, amelyet a nemzetközi szakirodalom és gyakorlat áttekintése 

alapján vázoltunk, egyenlőre Magyarországon csak elképzelés. A foglalkozási 

rehabilitáció minden általunk vizsgált szintjén beavatkozásokat kíván meg az optimális 

működéshez. Azaz a rehabilitáció alanyait, a fogadó szervezeteket és a társadalmat is 

formálni, szemléletváltásra ösztönözni szükséges.  

Ezt csak komplex programok keretében tudjuk elképzelni, amely egyszerre célozza meg 

mindhárom réteget. Maguk a kezdeményezések is egyszerre kell, hogy felülről jöjjenek 
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és párhuzamosan alulról is induljanak. A legfontosabb az intervenciók 

meghatározásakor a tudatos és rendszerszemléletű tervezés. A megváltozott 

munkaképességű személyeket aktív résztvevőként kezelő, az egészségtudatosságot 

középpontba állító rendszer kidolgozására lenne szükség. Az egészség alatt itt a testi és 

lelki jóllétet értjük, amely a WHO meghatározása szerint több, mint a betegségek 

hiánya (1984). A szubjektív jóllétben például akár elhanyagolhatóvá válhat egy 

krónikus magas vérnyomás, ha nem társul a társadalom, és jelen esetben különösen a 

munkaadók részéről negatív sztereotípiákkal.  

Nagyobb egységet szemlélve az egészségfejlesztésben szociális, gazdasági és 

környezeti irányokban kell gondolkodnunk (Ewels, Simnett, 1996), amely egyéni 

szinten az általunk is azonosított faktorokban jelenik meg, mint például a támogató 

családi háttér, de párhuzamot vonhatunk a WHO által meghatározott egészség 

determinánsokkal is.  

Mivel sokrétű hatást kívánunk elérni, ezért a beavatkozásoknak is többféle szintje lehet. 

Esetünkben az orvosi és megelőző intézkedések a legkevésbé hangsúlyosak, annál 

jelentősebb a magatartás megváltozását célzó, oktató és információs jellegű, egyben 

kliensközpontú megközelítés. A résztvevő személy aktivitása egyben megerősíti saját 

kompetenciájába vetett hitét is, megelőzve a motiváció csökkenését. Nem állíthatjuk 

azonban, hogy társadalmi változások és intézkedések nélkül ez megvalósítható lenne. 

Ehhez pedig olyan programokra van szükség, amelyek a nemzetközi és európai 

szervezetek célkitűzéseivel összhangban állnak, de lebonthatóak országosan, vagy akár 

régiókra és településekre meghatározott jól definiálható programokra (Ewels, Simnett, 

1996) – hiszen láthattuk, hogy az országon belül is más-más tényezők határozzák meg a 

motiváció szintjét. A széles hatáskörű szakmai szervezetek kutatási programokat és 

hozzájuk kapcsolódó gyakorlati instrukciókat lennének képesek megfogalmazni, ha az 

egyes rendszerek átjárhatóak és egymással kompatibilsek lennének, és minden szinten 

team-munkában gondolkodnának.  

Ilyen típusú kezdeményezésnek tekinthetőek, a hiteles tájékoztatást és megfelelő 

információáramlást szolgáló Rehabilitációs Információs Centrumok 

(http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=ak_ric; BFKRSzSz, 

2013) minden megyében. Ezek igénybevételéhez is azonban legtöbbször szükség van 

egy bizonyos fokú képzettségre vagy általános műveltségre, bizonyos fokú motivációra 

és munkahelyi támogatásra. Olyan szolgáltató rendszert kellene tehát strukturálni, 
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amelyhez a hozzáférés nem opcionális, és ahol egy helyen lehet tájékozódni a 

jogszabályokról, lehet igénybe venni pályatanácsadást és álláskeresési támogató 

szolgálatokat, segédeszköz ellátást, továbbá ahol minden szükséges információ 

rendelkezésre áll.   

A fentiekben meghatározott három kulcsszereplő és az azonosított tényezők segítenek 

minket nemcsak abban, hogy az említett programokat kidolgozzuk, hanem abban is, 

hogy az akut problémákra gyorsabban tudjunk reagálni, például a rizikócsoportok 

meghatározásával. Megállapíthatjuk ugyanis, hogy prioritást kell adnunk annak a 

megváltozott munkaképességű embernek az ellátó rendszerben, aki hosszabb ideje 

munkanélküli és alacsony a végzettsége, magasabb az életkora és az ország 

foglalkoztatás szempontjából hátrányosabb területén lakik, valamint rossz a 

szocioökonómiai státusza. Ugyanígy támogatásra érdemesek azok a kezdeményezések, 

amelyek a rehabilitációban résztvevő munkaadókat támogatják vagy díjazzák, nem csak 

a védett foglalkoztatókon belül, hanem a nyílt munkaerőpiacon. Akár a támogatás, akár 

az információáramoltatás lehetőségének a megteremtésével tovább segíthető ez a 

folyamat. 

 

5.7. Záró gondolatok 

 

Áttekintve a magyarországi foglalkozási rehabilitáció elméletét és gyakorlatát, azt 

tapasztaltuk, hogy ez a két ág még gyakorta szétválik egymástól, ámde nem tűnik 

lehetetlennek az elvek és a praxis összefonása és összehangolása. Ennek kulcsát az 

érzelmi kompetenciákban feltételeztük, azonban a kutatásaink alapján kiderült, hogy ez 

csak egy, de fontos szelete annak a folyamatnak, amelynek keretében a fogyatékos 

személyek, a megváltozott munkaképességű munkavállalók a társadalom integráns 

részei lesznek. Ennek a kulcsa lehet a társas-társadalmi felelősségvállalás növekedése a 

fogyatékos személyek irányába. 

Ezen társadalmi szemléletváltás elérése tulajdonképpen egy nevelési folyamat, 

mondhatjuk talán átnevelési folyamat. Mint minden változás, kezdetben ellenállásba 

ütközik, amelyet a változás vezetőinek le kell építenie. Hogy ehhez milyen eszközt 

alkalmaznak, jutalmazást avagy büntetést, az jelentős részben függ a változás 
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vezetőinek személyiségétől és vezetési stílusától. Mégis a klasszikus tanuláselméletből 

kiindulva, egy új(abb) magatartásforma kiépítéséhez inkább megerősítéseken keresztül 

vezet az út, semmint szankciókkal.  

Értekezésünket ennek jegyében a változások egyik méltán elismert tudósának, 

Darwinnak a gondolatával zárjuk:  

            „Nem a legerősebb marad életben, nem is a 

legokosabb, hanem az, aki a legfogékonyabb a változásokra.” 
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Köszönetnyilvánítás 

 

Végül, de nem utolsósorban szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik 

közvetlen vagy közvetett segítségükkel hozzájárultak a disszertáció elkészüléséhez. 

Nem nevezzük meg, hiszen a kérdőívek anonimitása miatt nem is tudnánk mindazokat, 

akik értékes munkájukkal adatokat szolgáltattak számunkra.  

Köszönjük továbbá dr. Pósfai Gábornak, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

akkori főigazgatójának, hogy rendelkezésünkre bocsátotta az általuk gyűjtött nagy 

mennyiségű adathalmazt további elemzésre és feldolgozásra.  

Köszönet illeti a témavezetőmet, aki nem csak szakmai mentorom, hanem nyelvi 

lektorom is volt. Továbbá mindenkinek köszönöm, aki kritikus szemmel vállalta, hogy a 

készülő művet újra és újra elolvassa, hogy a lehető legkevesebb körmondat maradjon 

benne. 

Nevük hosszas felsorolása nélkül köszönöm meg mindazok támogatását, akik ennek a 

disszertációnak az elkészülését úgy szakmai, mint emberi támogatásukkal lehetővé 

tették.  

 

 

 

 

 

 

  



197 

 

Irodalomjegyzék 

 

Akca, F. (2010): Talented and average intelligent children's levels of using emotional 

intelligence. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 5, 553-555. 

Allport, G. W. (1955): Becoming: Basic considerations for a psychology of personality. 

Yale, University Press, New Heaven, CT. 

Antonakis, J., Ashkanasy, N. M., Dasborough, M. T. (2009): Does leadership need 

emotional intelligence? The Leadership Quarterly, 20 (2009), 247-261. 

Aronson, E. (2008): A társas lény. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

Ashkanasy, N. M. (2004): Emotion and performance. Human Performance, 17(2), 137-

144. 

Bagdy E. (2009): Vitalitásgenerátorok szerepe a megelőzésben. Pszichiáter szakorvosok 

folyamatos továbbképzése (CME) a DE OEC Pszichiátriai Tanszék szervezésében. 

Ecopress, Debrecen. 

Bar-On, R. (1997): The Emotional Intelligence Inventory (EQ-i): Technical Manual. 

Multi-Health System Inc., Toronto. 

Bar-On, R. (2000): Emotional and Social Intelligence. Insights from the Emotional 

Quotient Inventory. In: Bar-On, R., Parker, J. D. A. (eds.): The Handbook of Emotional 

Intelligence: The Theory and Practice of Development, Evaluation, Education, and 

Application - at Home, School, and in the Workplace. Jossey-Bass, San Francisco, CA. 

363-388. 

Bar-On, R. (2004): BarOn Emotional Quotient Inventory (EQ-i). A Measure of 

Emotional Intelligence. Technical Manual. Multi-Health System Inc., Toronto. 

Bar-On, R. (2006): The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI). 

Psicothema, 18, 13-25. 

Bar-On, R. (2010): Emotional intelligence: An integral part of positive psychology. 

South African Journal of Psychology, 40(1), 54-62. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810015156
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810015156


198 

 

Bass, B. M. (ed.) (1981): Stogdill’s handbook of leadership (2nd Rev.). Free Press, New 

York. 

Begbie, F. (2012): Education and practice developmentsupport for vocational 

rehabilitation: a collborative project. NHS Health Scotland, Edinburgh.   

Behbahani, A. A. (2011): A comparative Study of the Relation between Emotional 

Intelligence and Employee's Performance. Procedia - Social and Behavioral Sciences 

30 (2011), 386 – 389. 

Beveridge, S., Craddock, S. H., Liesener, J., Stapleton, M., Hershenson, D. (2002): 

Income: A Framework for Conceptualizing the Career Development of Persons with 

Disabilities. Rehabilitation Counseling Bulletin, (45)4, 195-206. 

Bogardus, E. S. (1928): Immigration and Race Attitudes. D.C. Heath and Company, Boston. 

Bogdan, R., Biklen, D. (2013): Handicapism. Wappet, M., Arndt, K. (eds.): Foundations of 

disability studies. Palgrave Macmillan, New York. 1-16. 

Breaugh, J. A., Billings, R. S. (1988): The realistic job preview: Five key elements and 

their importance for research and practice. Journal of Business and Psychology, 2(4), 

291-305. 

Budapest Fővárosi Kormányhivatalának Rehabilitációs Szakigazgatósági Szerve 

(2013): Tájékoztató munkáltatók számára a megváltozott munkaképességű személyek 

foglalkoztatásáról. Letöltve: 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQF

jAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kormanyhivatal.hu%2Fdownload%2Ff%2F75%2F70

000%2FRehab-

t%25C3%25A1j%2520munk%25C3%25A1ltat%25C3%25B3knak.doc&ei=lSHsVJ6QJ

8S4OIu8gZgK&usg=AFQjCNFTjTdfoncgBrSA-MJuGid4tbkYZw  

Caplan, R. D. (1987): Person-environment fit theory and organizations: Commensurate 

dimensions, time perspectives, and mechanisms. Journal of Vocational Behavior, 31, 

248-267. 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kormanyhivatal.hu%2Fdownload%2Ff%2F75%2F70000%2FRehab-t%25C3%25A1j%2520munk%25C3%25A1ltat%25C3%25B3knak.doc&ei=lSHsVJ6QJ8S4OIu8gZgK&usg=AFQjCNFTjTdfoncgBrSA-MJuGid4tbkYZw
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kormanyhivatal.hu%2Fdownload%2Ff%2F75%2F70000%2FRehab-t%25C3%25A1j%2520munk%25C3%25A1ltat%25C3%25B3knak.doc&ei=lSHsVJ6QJ8S4OIu8gZgK&usg=AFQjCNFTjTdfoncgBrSA-MJuGid4tbkYZw
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kormanyhivatal.hu%2Fdownload%2Ff%2F75%2F70000%2FRehab-t%25C3%25A1j%2520munk%25C3%25A1ltat%25C3%25B3knak.doc&ei=lSHsVJ6QJ8S4OIu8gZgK&usg=AFQjCNFTjTdfoncgBrSA-MJuGid4tbkYZw
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kormanyhivatal.hu%2Fdownload%2Ff%2F75%2F70000%2FRehab-t%25C3%25A1j%2520munk%25C3%25A1ltat%25C3%25B3knak.doc&ei=lSHsVJ6QJ8S4OIu8gZgK&usg=AFQjCNFTjTdfoncgBrSA-MJuGid4tbkYZw
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kormanyhivatal.hu%2Fdownload%2Ff%2F75%2F70000%2FRehab-t%25C3%25A1j%2520munk%25C3%25A1ltat%25C3%25B3knak.doc&ei=lSHsVJ6QJ8S4OIu8gZgK&usg=AFQjCNFTjTdfoncgBrSA-MJuGid4tbkYZw


199 

 

Caruso, D. R., Wolfe, C. J. (2001): Érzelmi intelligencia a munkahelyen. In: Ciarrochi, 

J., Forgas, J. P., Mayer, J. D. (szerk.): Érzelmi intelligencia a mindennapi életben. 

Kairosz Kiadó, Budapest. 209-230. 

Carver, C. S., Scheier, M. F. (2006): Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. 

Çekmecelioğlu , H. G., Günsel, A., Ulutaş , T. (2012): Effects of Emotional Intelligence 

on Job Satisfaction: An Empirical Study on Call Center Employees. Procedia - Social 

and Behavioral Sciences, Volume 58, 12 October 2012, 363-369. 

Chamberlain, M. A. (2007): Work, disability and rehabilitation: making the best job of 

it. Clinical Medicine, 7(6), 603-606. Letöltve: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18193710 

Cherniss, C. (2000): Emotional Intelligence: What it is and Why it Matters. Paper 

presented at the Annual Meeting of the Society for Industrial and Organizational 

Psychology, New Orleans, LA, April 15, 2000. 

Côté, S., Miners, C. T. H. (2006): Emotional intelligence, cognitive intelligence, and job 

performance. Administrative Science Quarterly, 51, 1‐28. 

Csabai M., Molnár P. (1999): Egészség, betegség, gyógyítás – Az orvosi pszichológia 

tankönyve. Springer Kiadó, Budapest. 

Csányi Y. (1995): Integrált fejlesztés a kutatás szintjén. In: Csányi Y. 

(szerk.): Együttnevelés – Speciális igényű tanulók az iskolában. Iskolafejlesztési 

Alapítvány OKI Iskolafejlesztési Központ, Budapest. 22–28. 

Csikszentmihályi M., Csikszentmihályi I. (1992, eds.): Optimal experience: 

Psychological studies of flow in consciousness. Cambridge University Press, New York. 

Daruwalla, P., Darcy, S. (2005): Personal and societal attitudes to disability. Annals of 

Tourism Research, 32 (:3), 549-570. 

De Giacomo, A., Craig, F., D’Elia, A., Giagnotti, F., Matera, E., Quaranta, N. (2013): 

Children with cochlear implants: Cognitive skills, adaptive behaviors, social and 

emotional skills. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 77(:12), 

1975-1979. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812044746
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812044746
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18193710


200 

 

Delle Fave, A. (2011): A szubjektív élmények hatása az életminőségre. In: 

Csíkszentmihályi, M., Csikszentmihályi, I. S. (szerk.): Élni jó! Tanulmányok a pozitív 

pszichológiáról. Akadémiai Kiadó, Budapest. 215-235. 

Dunn, D. S. (2010): The SocialPsychology of Disability. In: Frank, R.G., Rosenthal, M., 

Caplan, B. (ed.): Handbook of Rehabilitation Psychology. American Psychological 

Association, Washnington, DC. 379-390. 

Edwards, J. R. (1991): Person-job fit: A conceptual integration, literature review, and 

methodological critique. In: Cooper, C. L., Robertson, I. T. (eds): International review 

of industrial and organizational psychology. Vol. 6. Wiley, New York. 283-357. 

Eisenhower, A. S., Baker, B. L., Blacher, J. (2007): Early student–teacher relationships 

of children with and without intellectual disability: Contributions of behavioral, social, 

and self-regulatory competence. Journal of School Psychology, 45(:4), 363-383. 

Ekholm, J., Ekholm, K. S. (2006): Vocational rehabilitation: the Swedish model. In: 

Gobelet C., Franchignoni, F. (eds.): Vocational Rehabilitation. Springer, Paris. 389-394. 

Engel, G. L. (1982): The biopsychosocial model and medical education. New England 

Journal of Medicine, 306, 802-805.  

EOP (2014): Breaking down employment barriers. Careers and the Disabled, 2014, 

Fall.  Letöltve: 

http://www.eop.com/cd_article.php?content=BreakingDownEmploymentBarriers 

Erős F. (1998, szerk.): Megismerés, előítélet, identitás. Új Mandátum Könyvkiadó, 

Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest. 

Ewels, L., Simnett, I. (1996): Promoting Health. A practical Guide. Bailliѐre Tindall, 

London. 

Feist, G. J., Barron, F. (1996): Emotional inteeligence and academic intelligence in 

career and life success. Paper presented at the Annual Convention of the American 

Psychological Society. San Francisco, CA. 

Fejes A. (2000): Testi sérültek szexualitása. MEOSZ Kiadás, Budapest. 



201 

 

Ferge Zs., Cseh-Szombathy L. (1968): A szociológiai felvétel módszerei. Közgazdasági 

és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 

Fischer G. (2009): Az integrációval kapcsolatos attitűdök kutatása. Gyógypedagógiai 

szemle, 2009 (4). Letöltve: 

http://prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102&jid=29&jaid=416  

Fisher, C. D., Noble, C. S. (2004) A within-person examination of correlates of 

performance and emotions while working. Human Performance, 2004, 17, 145-168. 

Frank, A. O., Sawney, P. (2003): Vocational rehabilitation. Journal of The Royal 

Socitey of Medicine,  96(11), 522-524. 

Fraser, R. T., Johnshon, K. (2010): Vocational Rehabilitation. In: Frank, R. G., 

Rosenthal, M., Caplan, B. (ed.): Handbook of Rehabilitation Psychology. American 

Psychological Association, Washnington, DC. 357-364.  

Frederickson, B. L. (2003): The Value of posotive emotions. Letöltve: 

www.americanscientist.org  

Freud, S. (1955/1992): Rossz közérzet a kultúrában. Kossuth Kiadó, Budapest. 

Fröhlich, A. (2003): Basale Stimulation in der Pflege. BV Kallmeyer Verlag, 

Wolfenbüttel 

Frölich, M., Almas H., Lechner, M. (2004): A microeconometric evaluation of 

rehabilitation of long‐term sickness in Sweden. Journal of Applied Econometrics, (19) 

3, 375-396. 

Gable, S. L., Haidt, J. (2005): What (and why) is positive psychology? Review of 

General Psychology, 9(:2), 103-110. 

Gard, G., Larsson, A. (2003): Focus on motivation in the work-rehabilitation planning 

process: A qualitative study from the employer's perspective. Journal of Occupational 

Rehabilitation 13(3), 159-167. 

Gardner, H. (1999): Intelligence Re-framed. Multiple intelligences for the 21st century. 

Basic Books, New York. 

http://prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102&jid=29&jaid=416
http://www.americanscientist.org/


202 

 

Ghiabi, B., Besharat, M. A. (2011): An investigation of the relationship between 

Personality dimensions and emotional intelligence. Procedia - Social and Behavioral 

Sciences, Volume 30, 2011, 416-420. 

Goleman, D. (1998/2005): Emotional Competence Inventory: Technical Manual. Hay 

Group, McClelland Center for Research and Innovation. Prepared by Wolff, S.B. DBA. 

Updated November 2005. 

Goleman, D. (1998/2004): Érzelmi intelligencia a munkahelyen. Edge 2000 Kiadó, 

Budapest. 

Goleman, D., Boyatzis, R., McKee, A. (2003): A természetes vezető. Vince Kiadó, 

Budapest. 

Goreczny, A. J., Bender, E. E., Caruso, B., Feinstein, C. S. (2011): Attitudes toward 

individuals with disabilities: Results of a recent survey and implications of those results. 

Research in Developmental Disabilities, 32 (:5), 1596-1609. 

Gresham, F. M., MacMillan, D. L. (1997): Social Competence and Affective 

Characteristics of Students With Mild Disabilities. Review of Educational Research, 

Winter 1997, 67, 377-415. 

Hackman, J. R., Oldham, G. R. (2005): How job characteristics theory happened. Smith, 

K. G., Hitt, M. A. (eds.): The Oxford handbook of management theory: The process of 

theory development. Oxford University Press, Oxford, UK. 151-170. 

Halász L., Hunyady Gy., Marton L. M. (1979): Az attitűd pszichológiai kutatásának 

módszerei. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

Hárdi I. (1998): Pszichológia a betegágynál. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest. 

Hareli, S., Rafaeli, A. (2008): Emotion cycles: On the social influence of emotion in 

organization. Research in Organizational Behavior, 28 (2008), 35-59. 

Haynes, A., Gilmore, L., Shochet, I., Campbell, M., Roberts, C. (2013): Factor analysis 

of the self-report version of the strengths and difficulties questionnaire in a sample of 

children with intellectual disability. Research in Developmental Disabilities, 34(:2), 

847-854. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811019070
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811019070


203 

 

Heincz O., Mészáros, G. Szikriszt É. (2012): Pszichoterápiás háló a rehabilitációban 

egészségpszichológiai szempontból. In: Gy. Kiss E., Polyák L. (szerk): Egészség 

rehabilitációs füzetek 2. A személyes és társas tényezők szerepe a rehabilitációs 

munkában. Oriold és Társa Kiadó, Budapest. 123-135. 

Heinemann, A. W., Mallinson, T. (2010): Functional Status and Quality-of-Life 

Measures. In: Frank, R. G., Rosenthal, M., Caplan, B. (ed.): Handbook of Rehabilitation 

Psychology. American Psychological Association, Washnington, DC. 147-164. 

Hershenson D. D. (2005): INCOME: a culturally inclusive and disability-sensitive 

framework for organizing career development concepts and interventions. Career 

Development Quarterly, 54. (Dec, 2005), 150-161. 

Herzberg, F. (1987): “One more time: how do you motivate employees?” Harvard 

Business Review, 65 (:5), 109-120. 

Heshmati, A., Engström, L. G. (2001): Estimating the effects of vocational 

rehabilitation programs in Sweden. In: Lechner, M., Pfeiffer, F. (eds.): Econometric 

Evaluation of Labour Market Policies. ZEW Economics Studies 13. Physica-Verlag, 

New York. 183-210. 

Holloway, S. (2001): The Experience of Higher Education from the Perspective of 

Disabled Students. Disability and Society, 16(4), 597-615. 

Holmes, J. (2007): Vocational Rehabilitation. Blackwell Publishing, Oxford. 

Illyés Gy-né (1987): A fogyatékosok pszichológiájáról általában. In: Illyés Gy-né, Illyés 

Gy., Jankovich L-né, Lányi  M-né (szerk.): Gyógypedagógiai pszichológia. Akadémiai 

Kiadó, Budapest. 47-49. 

Illyés Gy-né (1987): A gyógypedagógiai lélektani megismerés és tanácsadás. In: Illyés 

Gy-né, Illyés Gy., Jankovich L-né, Lányi  M-né (szerk.): Gyógypedagógiai 

pszichológia. Akadémiai Kiadó, Budapest. 263-424. 

Illyés S., Erdősi S. (1986): Az épek fogyatékos személy képe és fogyatékosokhoz való 

viszonya. In: Kolozsi B, Münnich I. (szerk.): Társadalmi beilleszkedési zavarok. 

Bulletin VI. Budapest. 3– 57. 



204 

 

International Labour Office (2010): Disability in the workplace: Company practices. 

ILO, Geneva. 

International Labour Office (2011): Disability in the workplace: Employers’ 

Organizations and Business Networks. ILO, Geneva. 

International Labour Office (2014): Business as unusual: Making workplaces inclusive 

of people with disabilities. ILO, Geneva. 

Izsó L., Székely I., Dános L., Kertész A., Szalai T., Smudla Sz., Pálosi A. (2013): 

Megváltozott munkaképességű személyek komplex rehabilitációját támogató képesség-

felmérés szakmai módszertani protokollja. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, 

Kézirat. 

Jankovichné D. M. (1987): A fogyatékosok személyiségéről általában. In: Illyés Gy-né, 

Illyés Gy., Jankovich L-né, Lányi  M-né (szerk.): Gyógypedagógiai pszichológia. 

Akadémiai Kiadó, Budapest. 50-60. 

Johar, S. S. H., Shah, I. M., Bakar, Z. A. (2012): The Impact of Emotional Intelligence 

towards Relationship of Personality and Self-Esteem at Workplace. Procedia - Social 

and Behavioral Sciences, 65, 3 December 2012, 150-155. 

Johnston, B., Schopp, L. H., Shigaki, C. L., Franklin, K. L. (2010): Forensic 

Psychological Evaluationin Rehabilitation. In: Frank, R. G., Rosenthal, M., Caplan, B. 

(ed.): Handbook of Rehabilitation Psychology. American Psychological Association, 

Washnington, DC. 179-194.  

Johnson-Greene, D., Touradji, P. (2010): Assessment of Personalty and 

Psychopathology. In: Frank, R. G., Rosenthal, M., Caplan, B. (ed.): Handbook of 

Rehabilitation Psychology. American Psychological Association, Washnington, DC. 

195-212. 

Jókai E., Koloszár K., Mogánné T. Sz., Pataki M. (2010, szerk.): Rehabilitációs 

támogató technológiák. Typotex Kiadó, Budapest. 

Jordan, P. J., Troth, A. C. (2004): Managing emotions during team problem solving: 

Emotional intelligence and conflict resolution. Human Performance, 17(2), 195-218. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812050896
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812050896


205 

 

Kegye, A., Megyeri K., Németh Sz., Szarvas H., Pánczél M., Szabados T., Wéber A. 

(2013): Védett tulajdonságú csoportok hozzáférésének akadályai a közigazgatási 

döntéshozatalban. Egyenlő Bánásmód Hatóság, Budapest. 

Kopp M., Réthelyi J. (2004): Where psychology meets physiology: chronic stress and 

premature mortality – the Central-Eastern European health paradox. Brain Research 

Bulletin, 62(5), 351-367. 

Kopp M., Skrabski Á. (2009): Magyar lelkiállapot az ezredforduló után. Távlatok, 

86(:2009). 32-52. 

Kopp M., Thege B. K., Balog P., Stauder A., Salavecz G., Rózsa S., Purebl G., Adám S. 

(2010): Measures of stress in epidemiological research. Journal of Psychosomatic 

Research, Aug:69(2), 211-225. 

Könczei Gy. (2009):  A rehabilitáció és a fogyatékosság. In: Könczei Gy., Kullmann L. 

(szerk): A komplex rehabilitáció alapjai. ELTE GYK, Budapest. 5-24. 

Könczei Gy., Komáromi R. (2002): Kutatási zárótanulmány a fogyatékos személy és 

megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról a TOP 200 adatbázis 

alapján. Budapest.  

Könczei Gy., Komáromi R., Keszi R., Vicsek L. (2003): A fogyatékos személy és 

megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról a TOP 200 adatbázis 

alapján. Letöltve: 

http://www.ofa.hu/hu/munkaugyi+kutatasok/munkaugyi+kutatasok+2.html 

Könczei, Gy., Kullmann, L. (2009): Bevezetés a komplex rehabilitációba. Eötvös 

Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest. 

Központi Statisztikai Hivatal (2010): A FEOR-08 négyszámjegyes rendszeres jegyzéke. 

Letöltve: https://www.ksh.hu/docs/szolgaltatasok/hun/feor08/feorlista.html 

Kristof, A. L. (1996): Person-organization fit: An integrative review of its 

conceptualizations, measurement, and implications. Personnel Psychology, 49 (1), 1-49. 

Kulcsár Zs. (1998/2002): Egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 



206 

 

Kullman, L. (2000): Az orvosi rehabilitáció sajátosságai. In: Huszár, I., Kullmann, L., 

Tringer, L. (szerk.): A rehabilitáció gyakorlata. Medicina Könyvkiadó Rt, Budapest. 

13-21. 

Kullmann L. (2001): Különtámogatás és rehabilitáció a magyar közoktatásban. 

Educatio, 10, 267-277. 

Kullman, L. (2010): Az életminőség vizsgálata. In: Vekerdy-Nagy Zs. (szerk.): 

Rehabilitációs orvoslás. Medicina Kiadó, Budapest. 119-122. 

Kun Á. (2010a): Munkahelyi szocializáció, beillesztés és alternatív foglalkoztatási 

formák a megváltozott munkaképességű egyéneknél. In: Juhász M. (szerk.): A 

foglalkozási rehabilitáció támogatása pszichológiai eszközökkel. Typotex Kiadó, 

Budapest. 243-268. 

Kun Á. (2010b): A munkahelyi egészségvédelem szempontjai megváltozott 

munkaképességű dolgozóknál. In: Juhász M. (szerk.): A foglalkozási rehabilitáció 

támogatása pszichológiai eszközökkel. Typotex Kiadó, Budapest. 269-288. 

Kun Á., Soós J. (2011): Munkahelyi viselkedés mögött levő személyes jellemzők 

kérdőíve. Kézirat 

Landy, F. J. (1985): Psychology of Work Behavior. Dorsey Press, Chicago, Illinois.  

Lányiné E. Á. (1987): A fejlődés gyógypedagógiai pszichológiai értelmezése. In: Illyés 

Gy-né, Illyés Gy., Jankovich L-né, Lányi  M-né (szerk.): Gyógypedagógiai 

pszichológia. Akadémiai Kiadó, Budapest. 30-46. 

Llewellyn, C. D., Miners, A. H., Lee, C. A., Harrington, C., Weinman, J. (2002): The 

illness perceptions and treatment beliefs of individuals with severe haemophilia and 

their role in adherence to hometreatment. Psychology and Helath, 18.(2003), No. 2., 

185-200. 

Lopez, S. J., Magyar-Moe, J. L. (2006): A positive psychology that matters. The 

Counseling Psychologist, 34(:2). 323-330. 

Mara, D., Mara, E. L. (2010): Aspects concerning the manifestation of the students’ 

emotional intelligence. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 5, 2010, 

Pages 2379-2384. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810018410
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810018410


207 

 

Marnetoft, S-U. (2000): Vocational rehabilitation of unemployed sick-listed people in a 

Swedish rural area: an individual-level study based on social insurance data. 

Karolinska University Press, Stockholm.  

Marton K., Könczei Gy. (2009): Új kutatási irányzatok a fogyatékosságtudományban. 

Fogyatékosság és társadalom, 2009/1. 5-12. 

Maslow, A. (2003): A lét pszichológiája felé. Bevezetés a humanisztikus pszichológiába. 

Ursus Libris Könyvkiadó, Budapest. 

Mayer, J. D. (2001). Útmutató az érzelmi intelligenciához. In J. Ciarrochi, J. P. Forgas, 

J. D. Mayer (szerk.): Érzelmi intelligencia a mindennapi életben. Kairosz Kiadó, 

Budapest. 23-50. 

Mayer, J. D., Salovey, P., Caruso, D. R. (2000): Emotional Intelligence as Zeitgeist, as 

Personality, and as a Mental Ability. In: Bar-On, R., Parker, J. D. A. (eds., 2000): The 

Handbook of Emotional Intelligence: The Theory and Practice of Development, 

Evaluation, Education, and Application - at Home, School, and in the Workplace. 

Jossey-Bass, San Francisco, CA. 92-117. 

Mayer, J. D., Salovey, P., Caruso, D. R. (2002): Mayer-Salovey-Caruso Emotional 

Intelligence Test (MSCEIT). Multi-Health Systems, Inc., Toronto, Ontario. 

Mayer, J. D., Salovey, P., Caruso, D. R., Sitarenios, G. (2003): Measuring emotional 

intelligence with the MSCEIT V 2.0. Emotion, 3, 97-105. 

McNamara, A., Miller B. (2006): Vocational rehabilitation: the Irish model. Collection 

de L’Académie Européenne de Médecine de Réadaptation. 353-366. 

Mészáros G. (2007): Pszichoterápia. In: dr.Vén I. (szerk.): Intézeti ellátást igénylő 

baleseti sérültek rehabilitációja. Rehabilitációs Füzetek, ORFMMT kiadvány, Budapest. 

Mikolajczak, M., Petrides, K. V., Coumans, N., Luminet, O. (2009): An experimental 

investigation of the moderating effect of trait emotional intelligence on laboratory-

induced stress. International Journal of Clinical and Health Psychology, 9, 455-477. 

Munyi, C. W. (2012): Past and Present Perceptions Towards Disability: A Historical 

Perspective. Disability Studies Quarterly, 32 (:2). Letöltve: http://dsq-

sds.org/article/view/3197/3068 



208 

 

Nagy H. (2004): Poszttraumás növekedés és a traumafeldolgozás folyamatának néhány 

problémája. Alkalmazott pszichológia, VI. (4), 120-133. 

NEFMI [Emberi Erőforrások Minisztériuma] (2014): A megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásai. Letöltve: 

http://www.csaladitudakozo.hu/index.php?title=A_megv%C3%A1ltozott_munkak%C3

%A9pess%C3%A9g%C5%B1_szem%C3%A9lyek_ell%C3%A1t%C3%A1sai  

Obradovic, V., Jovanovic, P., Petrovic, D., Mihic, M., Mitrovic, Z. (2013): Project 

Managers’ Emotional Intelligence – A Ticket to Success. Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, Volume 74, 29 March 2013. 274-284. 

Offermann, L. R., Bailey, J. R., Vasilopoulos, N. L., Seal, C., Sass, M. (2004): The 

Relative Contribution of Emotional Competence and Cognitive Ability to Individual 

and Team Performance. Human Performance, 17(2), 219-243. 

Oláh A. (2005): Érzelmek, megküzdés és optimális élmény. Belső világunk 

megismerésének módszerei. Trefort Kiadó, Budapest.  

O’Leary, P., Dean, D. (1998): International Research Project on Job Retention and 

Return to Work Strategies for Disabled Workers: Study Report USA. International 

Labour Office, Geneva. 

Olkin, R. (1999): What psychotherapists should know about disability. Guilford Press, 

New York. 

Olkin, R., Pledger, C. (2003): Can disability studies and psychology join hands? 

American Psychologist, 58(4), Apr 2003, 296-304. 

O’Reilly, A. (2007): The right to decent work of persons with disabilities. International 

Labour Office, Geneva. 

Pálhegyi F. (1981): A látás nélkül meghódított világ. Magyar Vakok és Gyengénlátók 

Országos Szövetsége, Budapest. 

Pérez, J.C., Petrides, K.V., Furnham, A. (2005): Measuring Trait Emotional 

Intelligence. Letöltve: psychometriclab.com 

http://www.csaladitudakozo.hu/index.php?title=A_megv%C3%A1ltozott_munkak%C3%A9pess%C3%A9g%C5%B1_szem%C3%A9lyek_ell%C3%A1t%C3%A1sai
http://www.csaladitudakozo.hu/index.php?title=A_megv%C3%A1ltozott_munkak%C3%A9pess%C3%A9g%C5%B1_szem%C3%A9lyek_ell%C3%A1t%C3%A1sai
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813004631
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813004631


209 

 

Petrides, K. V. (2009): Technical manual for the Trait Emotional Intelligence 

Questionnaires (TEIQue).  London Psychometric Laboratory, London. 

Petrides, K. V., Furnham, A. (2001): Trait emotional intelligence: Psychometric 

investigation with reference to established trait taxonomies. European Journal of 

Personality, 15, 425-448. 

Petrides, K. V., Pérez, J. C., Furnham, A. (2003): The Trait Emotional Intelligence 

Questionnaire (TEIQue): A measure of emotional self-efficiacy. Paper presented at the 

11th Biennal Meeting of the International Society for the Study of the Individual 

Differences (ISSID), Graz, Austria. 

Pintér J. N. (2007): A traumafeldoglozás és identitás összefüggései a felnőttként 

látásvesztetteknél. Rehabilitációs pszichológia, ELTE BGGYFK, Budapest. 38-54. 

Planty, M., Hussar, W., Snyder, T., Kena, G., KewalRamani, A., Kemp, J., Bianco, K., 

Dinkes, R. (2009): The Condition of Education 2009 (NCES 2009-081). National Center 

for Education Statistics, Institute of Education Sciences, U.S., Department of Education. 

Washington, DC. 

Pósfai G., Séllei B., Kertész A. (2013): A megváltozott munkaképességű emberek 

munkamotivációját befolyásoló kognitív és érzelmi tényezők. Alkalmazott Pszichológia, 

13(4), 47-57. 

Pusztai G., Szabó D. (2014): Felsőoktatási hallgatók és fogyatékossággal élő társaik. 

Kapocs, 13(4), 23-36. 

Reus, T. H., Rhyme, Y. L. (2004): Emotional Capability and the Performance of 

Knowledge-Intensive Work Groups. Human Performance, 17(2),  245-266. 

Riskó Á. (2000): A daganatos betegek pszichoszociális rehabilitációja. In: Huszár I., 

Kullmann L., Tringer L. (szerk.): Rehabilitáció a gyakorlatban. Medicina Kiadó, 

Budapest. 248-253. 

Rubin, S. E., Roessler, R. T. (2001): Foundations of the Vocational Rehabilitation 

Process. 5th Edition. Pro-Ed. 

Rusin, M. J., Jongsma, A. E. Jr. (2001): The rehabilitation psychology treatment 

planner. Wiley, New York.  



210 

 

Rusin, M. J., Uomoto, J. M. (2010): Psychotherapeutic Interventions. In: Frank, R. G., 

Rosenthal, M., Caplan, B. (ed.): Handbook of Rehabilitation Psychology. American 

Psychological Association, Washnington, DC. 259-272. 

Rustenburg, G., Kuijer, P. P. F. M., Frings-Dresen, M. H. W. (2004): The Concurrent 

Validity of the ERGOSTM Work. Simulator and the Ergo-Kit. With Respect to 

Maximum Lifting Capacity. Journal of Occupational Rehabilitation, Vol. 14, No. 2, 

June 2004, 107-118. 

Salovey, P., Bedell, B. T., Detweiler, J. B., Mayer, J. D. (2000): Current Directions in 

Emotional Intelligence Research. In: Lewis, M., Haviland-Jones, J. M. (eds.): 

Handbook of Emotions. Guilford Press, New York. 504-520. 

Salovey, P., Mayer, J.D., Caruso, D. (2002): The positive psychology of emotional 

intelligence. In: Snyder, C.R., Lopez, S.J. (eds): Handbook of positive psychology. 

Oxford University Press, Oxford. 159-171. 

Seligman, M. (2011): Flourish – élj boldogan! Akadémiai Kiadó, Budapest.  

Seligman, M., Csikszentmihalyi, M. (2000): Positive psychology. American 

Psychologist, 55(:1), 5-14. 

Séllei B. (2010): A megváltozott munkaképességű személyek karrierépítését akadályozó 

és segítő tényezők. In: Juhász M. (szerk.): A foglalkozási rehabilitáció támogatása 

pszichológiai eszközökkel. Typotex Kiadó, Budapest. 303-329. 

Snarey, J. R., Vaillant, G. E. (1985): How lower- and working-class youth become 

middle-class adults: The association between ego-defense mechanisms and upward 

social modility. Child Development 56(4), 899-910. 

Soós J. K. (2010): A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása és 

munkavállalása mögött rejlő motivációs kérdések és lehetőségek. In: Juhász M. (ed): A 

foglalkozási rehabilitáció támogatása pszichológiai eszközökkel. Typotex Kiadó, 

Budapest. 179-204. 

Super, D. E. (1980): A life-span, life space approach to career development. Journal of 

Vocational Behavior, 13, 282-298. 



211 

 

Super, D. E. (1990): A life-span, life-space approach to career development. In: Brown, 

D., Brooks, L. (Eds.): Career choice and development: Applying contemporary theories 

to practice (2nd ed.). Jossey-Bass, San Francisco, CA. 197-261. 

Super, D. (1994): Önmegvalósítás munkában és szabadidőben. In: Ritoók P-né, 

Gillemontné T. M. (1994): Pályalélektan Szöveggyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest. 69-84. 

Szegő Á. (2008): Pedagógusok attitűdje az integrált oktatással kapcsolatban. 

Alkalmazott Pszichológia, 10(:3-4), 21-34. 

Székely V. (2000): A munkanélküliség lélektana. Disszertáció. Eötvös Loránd 

Tudományegyetem, Budapest. 

Tabatabaei, S., Jashani, N.,  Mataji, M., Afsar, N. A. (2013): Enhancing Staff Health 

and Job Performance through Emotional Intelligence and Self-efficacy. Procedia - 

Social and Behavioral Sciences, Volume 84, 9 July 2013, 1666-1672. 

Takács I. (2010): A halogatás jellemzői a felsőoktatásban. Habilitációs dolgozat, Eötvös 

Loránd Tudományegyetem, Budapest. 

Tausz K., Lakatos, M. (2004): A fogyatékos emberek helyzete. Statisztikai Szemle, 

82(4), 370-391. 

Tedeschi, R. G., Calhoun, L. G. (2004): Posttraumatic growth: Conceptual foundations 

and emprical evidence. Psychological Inqueri, 15(1), 1-18. 

Tews H. P., Schreiber W. K., Schott J. (2003): Berufliche Rehabilitation in 

Berufsforderungswerken und Ergebnisse der Berufsforderungswerk Heidelberg GmbH. 

Rehabilitation, 42(1), 36-44.  

Trivellas, P., Gerogiannis, V., Svarna, S. (2013): Exploring Workplace Implications of 

Emotional Intelligence (WLEIS) in Hospitals: Job Satisfaction and Turnover Intentions. 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 73, 27 February 2013, 701-709. 

Young, A. E., Wasiak, R., Roessler, R. T., McPherson, K. M., Anema, J. R., van Poppel 

M. N. (2005): Return-to-Work Outcomes Following Work Disability: Stakeholders 

Motivations, Interests and Concerns. Journal of Occupational Rehabilitation, 15(:4.), 

543-556. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813018831
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813018831
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813004011
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813004011


212 

 

Yozgat, U., Yurtkoru, S.,  Bilginoğlu, E. (2013): Job Stress and Job Performance 

Among Employees in Public Sector in Istanbul: Examining the Moderating Role of 

Emotional Intelligence. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 75(:3), 518-524. 

Yuker, H. E., Block, J. R., Younng, J. H. (1970): The measurement of attitudes toward 

disabled persons. Human Resources Center, Albertson, New York. 

Van Rooy, D. L., Viswesvaran, C. (2002): Emotional intelligence: A meta-analytic 

investigation of predicitve validity and nomological net. Journal of Vocational 

Behavior, 65 (2004), 71-95. 

Váradi R. (2012): Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon, 2011. Központi 

Statisztikai Hivatal, Budapest. 

Vassos, M., Nankervis, K., Skerry, T., Lante, K. (2013): Work engagement and job 

burnout within the disability support worker population. Research in Developmental 

Disabilities, 34(:11), 3884-3895. 

Waddel, G., Alward, M. (2005): The scientific and conceptual basis of incapacity 

benefits. The Stationery Office, London. 

Wade, S. L., Walz, N. C. (2010): Family, School, and Community: Their Role in 

Rehabilitation of Children. In: Frank, R. G., Rosenthal, M., Caplan, B. (eds.): Handbook 

of Rehabilitation Psychology. American Psychological Association, Washnington, DC. 

345-354. 

Wegener, S. T., Stiers, W. (2010): Prevention, Assessment, and Management of Work-

RelatedInjury and Disability. In: Frank, R. G., Rosenthal, M., Caplan, B. (eds.): 

Handbook of Rehabilitation Psychology. American Psychological Association, 

Washnington, DC. 407-416. 

Weiss, H. M., Cropanzano, R. (1996).  Affective Events Theory: A theoretical 

discussion of the structure, causes, and consequences of affective experiences at 

work.  In: Staw, B. M., Cummings, L. L. (eds.): Research in Organizational Behavior, 

Vol. 18.  JAI Press, Greenwich, CT. 1-74 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813005922
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813005922
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813005922


213 

 

World Health Organisation (1984): Health Promotion: a WHO discussion document on 

the Concepts and Principles. Reprint: Journal of the Institute of Health Education, 

23(1), 1985. 

World Health Organisation (2000) [Ritsatakis, A., Barnesetal, R. et al. (eds.)]: 

Exploring health policy developments in Europe. WHO Regional Office for Europe, 

Finland. 

World Health Organization (2001/2003): International Classifiaction of functioning/ 

Funkcióképesség nemzetközi Osztályozása. Szegedi Kossuth Nyomda Kft., Szeged. 

Zijlmans, L. J. M., Embregts, P. J. C. M., Bosman, A. M. T. (2013): Emotional 

intelligence, emotions, and feelings of support staff working with clients with 

intellectual disabilities and challenging behavior: An exploratory study. Research in 

Developmental Disabilities, 34(:11), 3916-3923. 

 

Hivatkozott jogszabályok 

 

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személy személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról.  

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről. 

2009. évi LXXVII törvény, 129.§ 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről.  

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és 

egyes törvények módosításáról. 

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról.  

8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet a foglalkozási rehabilitációs szakértőkről.  

33/2012. (XII. 5.) NGM rendelet 



214 

 

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat 

foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű 

munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról  

 

Internetes források 

 

Az EI Consortium ajánlásai a mérőeszközökkel kapcsolatban. 

http://www.eiconsortium.org/measures/measures.html Letöltve: 2014. február 17. 

Általános elvek, rendelkezések: www.nefmi.gov.hu, illetve 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma Letöltve: 2014. január-

május 

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye. http://net.jogtar.hu/ Letöltve: 2014. február-

december  

Nemzetközi ajánlások és útmutatások a megváltozott munkaképességű 

munkavállalókkal kapcsolatban. www.ilo.org Letöltve: 2014. április 17. 

NRSZH-val kapcsolatos adatok, rendelkezések http://nrszh.hu/index.php?ID=249 

Schuchfried GmbH (2013): Vienna Test System. http://www.schuhfried.com/vienna-

test-system-vts Letöltve: 2014. november 10. 

Social Security Administration USA (2014): Az amerikai rehabilitációs projektek és 

támogatások leírása. http://www.ssa.gov/disabilityssi/ Letöltve: 2014. április 20. 

Vocational Rehabilitation Association (2014): Az angliai rehabilitációs projektek és 

támogatások leírása http://www.vra-uk.org/ 

 

 

  

http://www.eiconsortium.org/measures/measures.html
http://www.nefmi.gov.hu/
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
http://net.jogtar.hu/
http://www.ilo.org/
http://www.schuhfried.com/vienna-test-system-vts
http://www.schuhfried.com/vienna-test-system-vts
http://www.ssa.gov/disabilityssi/


215 

 

Mellékletek 

  



216 

 

1. Melléklet A kis- és középvállalkozók mintáján felvett kérdőív 
 

Kedves Válaszolónk! 

 

Az ELTE-PPK Társadalmi Kommunikáció Kutatócsoportjával együttműködésben a 

magyarországi kis- és középvállalkozásokat vizsgáljuk, a Válság- faktor kutatási 

projekt keretében. Legfőképp az érdekel minket, hogy milyen hatással volt/ van a válság 

a KKV-kra, és milyen választ adott az Ön vállalkozása erre a nehéz piaci helyzetre.   

Mivel tudjuk, hogy az Ön ideje is drága, egy rövid, legfeljebb 30 percet igénybe vevő 

kérdőívet készítettünk.  

A KKV-k valós körülményeit figyelembe véve készítette el vállalkozási és kutatói 

tapasztalattal egyaránt rendelkező munkacsoportunk a kérőívet, ezért néhány helyen az 

egyezményes ;)  jelet láthatja, tudván, hogy kényes kérdésről van szó. A hivatalos 

adatszolgáltatások kényszereitől eltérően ugyanis bennünket az érdekel, hogy 

Ön valójában mit tapasztal a vállalkozásával és a válsággal kapcsolatban.  

Kérjük, hogy az alábbi kérdőívet figyelmesen olvassa el, és minden kérdésre 

válaszoljon. Egyes kérdéseknél esetleg több választ is megjelölhet, illetve egyéb 

észrevételeit is beírhatja. A kitöltéssel jelentősen segíti a V(álság)-faktor projekt életre 

hívását.  

A projekt keretében a kérdőívek beérkezése után feldolgozzuk az információkat és 

egy zártkörű konferenciát tartunk, melyen nagy örömmel vennénk, ha Ön is részt 

venne! A kérdőív végén található EQ teszt kitöltése opcionális, ezzel a játékos teszttel is 

szeretnénk megköszönni közreműködését –  az eredményeit elküldjük Önnek! 

További információért keressen minket bizalommal! 

valsagfaktor@gmail.com 

http://valsagfaktor.elte.hu 

 

Köszönjük, hogy kitölti a kérdőívünket és reméljük, ezzel segít a magyar KKV-k 

helyzetén! 
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I. Demográfiai kérdések 

 

1. Kérem, aláhúzással jelölje a nemét! 

 férfi 

 nő 

2. Kérem, írja be az életkorát: ………………….. 

3. Kérem, húzza alá, hogy milyen ágazatban tevékenykedik a cége! 

 Vendéglátás és kereskedelem, szolgáltatások 

 IT 

 Képzések,  

 Gazdasági és agrár,  

 egyéb 

4. Kérem, írja be a cége méretét! 

a. Statisztikai méret ;) …………………… 

b. Valós méret ;)          …………………… 

5. Kérem, adja meg email címét, melyet bizalmasan kezelünk és kizárólag a záró 

konferenciáról való tájékoztatás és a kérdőív végén található EQ teszt eredményeinek 

kiküldése céljából használjuk fel! 

………………………………………………………………… 
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II. Általános kérdések a válságkezeléssel kapcsolatban 

 

1. Húzza alá, hogy milyen típusú válsághelyzetbe került a cége az elmúlt öt évben! 

Ezután jelölje aláhúzással, hogy milyen típusú választ adott erre a cége, majd értékelje 

ennek sikerességét egy 0-4-ig terjedő skálán [[1- egyáltalán nem volt sikeres 2 – inkább 

nem volt sikeres 3 – inkább sikeres volt  4 – teljes mértékben sikeres volt; 0- nem rajtam 

múlt]! Több választ is megjelölhet. 

 piaci válság 

o gazdasági-piaci jellegű (termékváltás, piaci terület váltása) 1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o takarékosság, visszafejlesztés, szüneteltetés   1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o személyzeti váltás      1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o szervezeti struktúra átalakítása     1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o szervezeti kultúra váltás      1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o reorganizáció        1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o szervezeti belső hangulatának megváltozása   1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o vezetőváltás       1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o továbbképzés, önképzés      1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o kreativitás, innováció      1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o egyéb: ……………………………………………………  1 – 2 – 3 – 4 – 0 

 belső működési válság 

o gazdasági-piaci jellegű (termékváltás, piaci terület váltása) 1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o takarékosság, visszafejlesztés, szüneteltetés   1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o személyzeti váltás      1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o szervezeti struktúra átalakítása     1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o szervezeti kultúra váltás      1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o reorganizáció        1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o szervezeti belső hangulatának megváltozása   1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o vezetőváltás       1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o továbbképzés, önképzés      1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o kreativitás, innováció      1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o egyéb: ……………………………………………………  1 – 2 – 3 – 4 – 0 

 technológiai válság 

o gazdasági-piaci jellegű (termékváltás, piaci terület váltása) 1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o takarékosság, visszafejlesztés, szüneteltetés   1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o személyzeti váltás      1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o szervezeti struktúra átalakítása     1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o szervezeti kultúra váltás      1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o reorganizáció        1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o szervezeti belső hangulatának megváltozása   1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o vezetőváltás       1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o továbbképzés, önképzés      1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o kreativitás, innováció      1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o egyéb: ……………………………………………………  1 – 2 – 3 – 4 – 0 

 növekedési válság 

o gazdasági-piaci jellegű (termékváltás, piaci terület váltása) 1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o takarékosság, visszafejlesztés, szüneteltetés   1 – 2 – 3 – 4 – 0 
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o személyzeti váltás      1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o szervezeti struktúra átalakítása     1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o szervezeti kultúra váltás      1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o reorganizáció        1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o szervezeti belső hangulatának megváltozása   1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o vezetőváltás       1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o továbbképzés, önképzés      1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o kreativitás, innováció      1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o egyéb: ……………………………………………………  1 – 2 – 3 – 4 – 0 

 finanszírozási válság 

o gazdasági-piaci jellegű (termékváltás, piaci terület váltása) 1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o takarékosság, visszafejlesztés, szüneteltetés   1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o személyzeti váltás      1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o szervezeti struktúra átalakítása     1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o szervezeti kultúra váltás      1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o reorganizáció        1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o szervezeti belső hangulatának megváltozása   1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o vezetőváltás       1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o továbbképzés, önképzés      1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o kreativitás, innováció      1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o egyéb: ……………………………………………………  1 – 2 – 3 – 4 – 0 

 személyzeti válság 

o gazdasági-piaci jellegű (termékváltás, piaci terület váltása) 1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o takarékosság, visszafejlesztés, szüneteltetés   1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o személyzeti váltás      1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o szervezeti struktúra átalakítása     1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o szervezeti kultúra váltás      1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o reorganizáció        1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o szervezeti belső hangulatának megváltozása   1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o vezetőváltás       1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o továbbképzés, önképzés      1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o kreativitás, innováció      1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o egyéb: ……………………………………………………  1 – 2 – 3 – 4 – 0 

 társadalmi-morális válság  

o gazdasági-piaci jellegű (termékváltás, piaci terület váltása) 1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o takarékosság, visszafejlesztés, szüneteltetés   1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o személyzeti váltás      1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o szervezeti struktúra átalakítása     1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o szervezeti kultúra váltás      1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o reorganizáció        1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o szervezeti belső hangulatának megváltozása   1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o vezetőváltás       1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o továbbképzés, önképzés      1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o kreativitás, innováció      1 – 2 – 3 – 4 – 0 

o egyéb: ……………………………………………………  1 – 2 – 3 – 4 – 0 

 nem volt válság 
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2. Aláhúzással jelölje mekkora szerepet játszottak az Ön szemében média által 

közvetített információk a válság megítélésében?  

 nem játszott szerepet 

 elenyésző szerepe volt 

 fontos szerepe volt 

 a legtöbb információt innen szereztem 

3. Milyen médiumokból tájékozódott a válságról? Állítsa fontossági sorrendbe a 

médiumokat és jelölje 0-val, amelyiket nem alkalmazta.  

 internet   ….. 

 internetes újság ….. 

 nyomtatott sajtó ….. 

 televízió  ….. 

 rádió   ….. 

 egyéb   ….. 

4. Aláhúzással jelölje, hogy a válságból kivezető út keresése során Ön mennyire tartja 

fontosnak a cége kifelé irányuló kommunikációját?  

 nem tartom fontosnak 

 elenyésző szerepét látom 

 fontosnak tartom 

 a legfontosabb dolognak tartom 

4.a. Ön milyen eszközöket tart ebben a kommunikációban/ folyamatban hatékonynak? 

Állítsa sorrendbe a sorszám beírásával. Amelyiket nem ítéli fontosnak, kérem, jelölje 0-

val. 

 személyes kommunikáció ….. 

 nyomtatott média  ….. 

 internetes fórum  ….. 

 internetes újság  ….. 

 televízió, rádió   ….. 

 egyéb    ….. 

4.b. Mennyire tarja fontosnak a válsághelyzet kezelésében a cégén belül zajló 

kommunikáció szerepét? Kérem, értékelje 1-6-ig terjedő skálán, ahol 1 az egyáltalán 

nem sikeres, 3 az inkább sikertelen, 4 az inkább sikeres és 6 a teljes mértékben sikeres. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 
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5. A cégen belül tapasztalt folyamatok mennyire csengnek össze a média által 

közvetített, Önhöz eljutó információkkal? ;) Válaszát aláhúzással jelölje!  

 teljes mértékben összecsengtek, és ha tud példát, fejtse ki részletesen 

…………………………………………………………………………………… 

 többnyire megegyeztek, és ha tud példát, fejtse ki részletesen 

…………………………………...……………………………………………… 

 voltak átfedések, de inkább nem a média által közvetített információkat 

tapasztaltam, és ha tud példát, fejtse ki részletesen 

…………………………………………………………………………………… 

  egyáltalán nem egyeztek meg a hírek és a tapasztalatok, és ha tud példát, fejtse 

ki részletesen ……………………………………………………………………. 

 úgy érzem a hírek teljesen ellentétesek voltak a tapasztalatimmal, és ha tud 

példát, fejtse ki részletesen …………………………………………..………… 

6. A gazdasági válság túléléshez szükség volt-e a cégében jelentős változtatásokra? 

Válaszát aláhúzással jelölje. Amennyiben igennel válaszol, akkor melyek voltak ezek a 

változások? Kérem ezeket is jelölje aláhúzással.  

 nem 

o a cégnek képességei, és/vagy lehetőségei miatt sikerült a válság túlélése? 

Kérem, írja le röviden válaszát: ………………………………………… 

o Látja-e, hogy a közeljövőben változásra lesz szüksége? 

 igen 

 nem 

 igen 

o gazdasági-piaci jellegű, éspedig: ………………………………………… 

o takarékosság, visszafejlesztés, szüneteltetés, éspedig: ………………….. 

o személyzeti váltás, éspedig: …………………………………………… 

o szervezeti struktúra váltás, éspedig: …………………………………… 

o reorganizáció, éspedig: ………………………………………………… 

o szervezeti hangulat megváltozása, éspedig: …………………………… 

o vezetőváltás, éspedig: …………………………………………………… 

o továbbképzés, önképzés, éspedig: ……………………………………… 

o kreativitás, innováció, éspedig: ………………………………………… 

o egyéb, éspedig: ………………………………………………………… 

7.a. Ön szerint képes-e a cége megújulásra? 

o igen 

o nem 

7.b. Van-e a megújulásra lehetősége? 

o igen 

o nem 
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7.c. Ön részese lenne-e egy megújítási folyamatnak?  

o igen 

 gazdasági-piaci jellegű (termékváltás, piaci terület váltása) 

 takarékosság, visszafejlesztés, szüneteltetés 

 személyzeti váltás 

 szervezeti struktúra átalakítása 

 reorganizáció  

 szervezeti hangulat megváltozása 

 vezetőváltás 

 továbbképzés, önképzés 

 kreativitás, innováció 

 egyéb:  

o nem 

8. Milyen előjelű változtatásokra volt szükség a cégében elsősorban? Kérem aláhúzással 

jelölje válaszát! 

 takarékossági, megszorítási 

 előjeltől független külső körülmények megváltoztatása 

o politikai kapcsolatok  

o például:…………………………………………………………… 

 építő jellegűek 

o innováció 

o szervezeti struktúraváltás 

o stratégiaváltás 

o egyéb: …………………………………………………………….. 

8. Ki/kik döntötték el, hogy a változtatásra szükség van? Válaszát aláhúzással jelölje. 

 első számú vezető 

 vezetők 

 alulról jövő kezdeményezés volt 

 külső tanácsadó 

 vezetőtől független tulajdonos 

 egyéb:  

8.a. Konkrétan miért döntöttek Önök a változtatás mellett? Válaszát aláhúzással jelölje. 

 elengedhetetlen volt a túléléshez 

 egyébként is itt volt a változás ideje 

 építő jellegű ötletek születtek 

 egyéb:  
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9.a. A döntésükben milyen belső tényezők jelentek meg? Több választ is megjelölhet 

aláhúzással. 

 szervezeti kultúra 

 szervezeti struktúra 

 stratégia 

 szervezeti tagok 

 érzelmek 

 racionalitás 

 belső erőforrások, éspedig: 

…………………………………………………………… 

 egyéb:  

9.b. A döntésükben milyen külső tényezők jelentek meg? Több választ is megjelölhet 

aláhúzással. 

 média hatása 

 piaci környezet 

 társadalmi környezet 

 kultúra 

 külső erőforrások, éspedig: …………………………………………………… 

 külső lehetőségek, éspedig: …………………………………………………… 

 külső akadályok, éspedig: ……………………………………………………. 

 egyéb: ………………………………………………………………………… 

10. Mire volt a vezetőknek (döntéshozóknak) szüksége ahhoz, hogy a változtatásokat 

megvalósítsák? 

 ismeretek, mint például piacgazdasági és/vagy: ………………………………… 

 innovativitás, mint például: ……………………………………………………… 

 kreativitás, mint például: ………………………………………………………… 

 intuíció, mint például: …………………………………………………………… 

 készségek, mint például gyors reagálás és/vagy: ………………………………… 

 képességek, mint például: ……………………………………………………….. 

11. Hogyan értékelik a változásokat a cég vezetői és döntéshozói? Húzza alá a válaszát. 

 visszalépésként  

 fejlődésként  

 megújulásként  

 lehetőség 

12. A cégnek van-e olyan egyedisége, erőforrása, ami önmagában is elegendő a sikeres 

működéshez (egyedi eszköz, speciális tudás, egyedi alkalmazottak, egyedi piaci 

szerep…)?  Jelölje aláhúzással a választ. 
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 nincs 

 van, éspedig:  

13. A cégvezető szakmai döntéseinek hány százaléka racionális döntés, és hány 

százaléka megérzés? Kérem írja be az arányt, elosztva 100 % között! 

 racionalitás:  …… % 

 megérzés:      ….. % 

14. Mennyire tartja fontosnak döntéseiben az intuíciókat? Húzza alá a válaszát. 

 egyáltalán nem fontos 

 stresszhelyzetben inkább zavaró 

 stresszhelyzetben nagyon fontos 

 az egyik legfontosabb tényező 

 egy válsághelyzet megoldásában különösen fontos 

15. Időben milyen messzire lát előre a cége jövőjét illetően? Jelölje aláhúzással a 

válaszát. 

 legfeljebb 1 év 

 1-3 év 

 3-6 év 

 6 évnél hosszabb távon 
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III. Speciális válságkezelési lehetőségek 

 

III.A. Sajátos helyzetű csoportok a munkaerőpiacon/1 

 

1. Vállalkozása milyen mértékben alkalmaz szakképzett és szakképzetlen 

pályakezdőket? Aláhúzással jelölje válaszát. 

 egyáltalán nem alkalmazunk pályakezdőket 

 lehetőleg nem alkalmazunk pályakezdőket 

 szívesen alkalmazunk szakképzett pályakezdőket 

 szívesen alkalmazunk szakképzetlen pályakezdőket 

 célzott programjaink vannak pályakezdők számára, mint például 

…………………… 

 egyéb: 

2. Van-e fiatalokat célzó ösztöndíjprogramjuk, vagy egyedi támogatásuk folyamatban? 

? Aláhúzással jelölje válaszát. 

 nem 

 igen, éspedig: …………………………………………………………………… 

3. Abban az esetben, ha a cégénél munkaerő felvételre kerül sor, mely korosztályt 

részesítik előnyben a nőknél, és a férfiaknál? ? Aláhúzással jelölje válaszát. 

 Nők 

o 18-25 év  

o 26-40 év 

o 41-55 év 

o 55 év felettieket 

 Férfiak 

o 18-25 év  

o 26-40 év 

o 41-55 év 

o 55 év felettieket 

4. Meghatározza-e a kínált pozíció a felvételre kerülő munkatárs életkorát? ? 

Aláhúzással jelölje válaszát, esetleg indokolja is azt. 

 igen, például ………………………………………………………………… 

 nem 
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5. Lehetőség van-e cégüknél nyári munkára, irányított szakmai gyakorlatra? ? 

Aláhúzással jelölje válaszát. 

 nem tudunk ilyen lehetőséget nyújtani 

 szeretnénk ilyen lehetőséget nyújtani, de egyenlőre nem tesszük 

 fogadunk középiskolásokat igény szerint, megkeresésre 

 kijelölt középiskolai gyakorlóhely vagyunk 

 fogadunk felsőoktatási hallgatókat igény szerint, megkeresésre 

 kijelölt felsőoktatási gyakorlóhely vagyunk 

6. Találkozott-e saját gyakorlatában olyan problémával, amit szerinte a fiatalabb 

korosztály gyorsabban, könnyebben megoldott volna? ? Aláhúzással jelölje válaszát. 

 nem találkoztam ilyennel 

 igen, találkoztam ilyennel 

o informatikai területen, éspedig: 

o kreativitás területén, éspedig: 

o médiahasználat területén, éspedig: 

o egyéb: 

7. Cége mennyire tekinthető trendkövetőnek, vagy esetleg divatdiktátornak a saját 

területén? Aláhúzással jelölje válaszát. 

 egyáltalán nem vagyunk trendkövetőek 

 igényeinkhez mérten alkalmazkodunk a trendekhez 

 naprakészen követjük a trendeket 

 diktáljuk a trendeket 

8. Hogyan kerülnek be a cégébe a szakmai, üzleti újdonságok, a tevékenységet 

befolyásoló trendek? Aláhúzással jelölje válaszát. 

 nem kerülnek be újdonságok 

 új munkavállalók révén kerülnek be újdonságok 

 belső ötletelések során kerülnek elő újdonságok 

 külső környezeti hatásra kerülnek be újdonságok 

9.a. A cége vagy a cége alkalmazottai milyen mértékben vesznek részt szakmai 

továbbképzésekben, tanulásban, ismeretszerzésben, tudományos programokban? ? 

Aláhúzással jelölje válaszát. 

 egyáltalán nem vesznek részt 

 az alkalmazottak egy speciális köre vesz részt 

 csak a vezetők vesznek részt 

 mindenki részt vesz bizonyos időnként képzéseken 

 meghatározott képzési-fejlődési ütemterve van a cégnek 
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9.b. Amennyiben az alkalmazottak részt vesznek képzéseken, kérem jelölje aláhúzással 

milyen jellegűek ezek a képzések. 

 iskolai jellegű, formális 

 tréning 

 egymástól való tanulás 

 konferenciák, tanulmányutak 

 egyéb: ……………………………………………………………. 
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III.B. Sajátos helyzetű csoportok a munkaerőpiacon/2 

 

Kérjük erre a kérdésblokkra akkor is válaszoljon, ha egyenlőre nem alkalmaz 

megváltozott munkaképességű munkavállalókat, és egyenlőre talán nem is tervezi. 

Ismereteire és attitűdjére ezzel a csoporttal szemben mindenképpen kíváncsiak 

vagyunk.  

1. Lehetőségként kezeli-e a cég megújulásához, megújításában a munkaképességű 

munkavállalók alkalmazását? Kérem jelölje válaszát aláhúzással, esetleg indokolja is. 

 igen, mert …………………………………………………………….. 

 nem, mert ……………………………………………………………. 

2.a. Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására vonatkoznak-e ismeretei szerint 

törvények és egyéb jogi szabályozók? Aláhúzással jelölje válaszát. 

 igen, alkalmazom is ezeket 

 igen, ismerem 

 igen, tudom, hol lehet ezeket megtalálni 

 tudom, hogy nem cégem keretein belül 

 nem tudom 

2.b. Ismeretei szerint vonatkoznak-e speciális ergonómiai előírások a megváltozott 

munkaképességűek foglalkoztatására? Aláhúzással jelölje válaszát. 

 igen, alkalmazom is ezeket 

 igen, ismerem 

 igen, tudom hol lehet ezeket megtalálni 

 tudom, hogy nem cégem keretein belül 

 nem tudom 

2.c. Tudja-e, hogy milyen forrásokból informálódhat, ha kérdései vannak a 

megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatban vagy a foglalkoztatás 

során támogatásra lenne szüksége? Aláhúzással jelölje válaszát. 

 igen 

o például: 

………………………………………………………………………. 

 nem 

3. Értékelje a megváltozott munkaképességű embereket az alábbi dimenziók mentén 1-

5-ig terjedő skálán, a számok beírásával, ahol 1 – egyáltalán nem értek egyet, 3 – 

bizonyos esetekben igen, máskor nem, 5 – teljes mértékben egyetértek. 
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 Mozgáskorlátozottak 

o Teljesítményük az épekével megegyezik.       1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Zavar a megjelenésük, a külső másságuk.    1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Szeretnék velük együtt dolgozni.     1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Szerintem nem csak a megjelenésük, hanem a személyiségük is más.  

        1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Sajnálom őket.       1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Átalakításokra és speciális tudásra van szükség, hogy együtt lehessen dolgozni 

velük.        1 – 2 – 3 – 4 – 5   

 Látássérültek 

o Teljesítményük az épekével megegyezik.       1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Zavar a megjelenésük, a külső másságuk.    1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Szeretnék velük együtt dolgozni.     1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Szerintem nem csak a megjelenésük, hanem a személyiségük is más.  

        1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Sajnálom őket.       1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Átalakításokra és speciális tudásra van szükség, hogy együtt lehessen dolgozni 

velük.        1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 Hallássérültek 

o Teljesítményük az épekével megegyezik.       1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Zavar a megjelenésük, a külső másságuk.    1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Szeretnék velük együtt dolgozni.     1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Szerintem nem csak a megjelenésük, hanem a személyiségük is más.  

        1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Sajnálom őket.       1 – 2 – 3 – 4 – 5   

Átalakításokra és speciális tudásra van szükség, hogy együtt lehessen dolgozni 

velük.        1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 Értelmi fogyatékosok 

o Teljesítményük az épekével megegyezik.       1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Zavar a megjelenésük, a külső másságuk.    1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Szeretnék velük együtt dolgozni.     1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Szerintem nem csak a megjelenésük, hanem a személyiségük is más.  

        1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Sajnálom őket.       1 – 2 – 3 – 4 – 5   

Átalakításokra és speciális tudásra van szükség, hogy együtt lehessen dolgozni 

velük.        1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 Krónikus betegségekkel élők 

o Teljesítményük az épekével megegyezik.       1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Zavar a megjelenésük, a külső másságuk.    1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Szeretnék velük együtt dolgozni.     1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Szerintem nem csak a megjelenésük, hanem a személyiségük is más.  

        1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Sajnálom őket.       1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Átalakításokra és speciális tudásra van szükség, hogy együtt lehessen dolgozni 

velük.        1 – 2 – 3 – 4 – 5 
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4. El tudja-e képzelni, hogy cége bármelyik területen foglalkoztasson megváltozott 

munkaképességű embert? Aláhúzással jelölje válaszát. 

 igen, foglalkoztatok jelenleg is 

 igen, de jelenleg nem foglalkoztatok 

 nem, mert nem szeretnék 

 nem, mert nincs olyan munkaterület a cégben, ahol ez megvalósítható 

o amennyiben nemmel válaszolt, kérne-e tanácsot, segítséget vagy 

információt szakemberektől? 

 igen 

 mit gondol kihez fordulhat?  

 nem 

5. Amennyiben megváltozott munkaképességű munkavállalót toborozna cégéhez, Ön 

hol keresné a leendő munkavállalóját? Aláhúzással jelölje válaszát, több választ is 

megjelölhet. 

 a szokásos toborzási eszközökre ők is jelentkeznek 

 munkaügyi központok adatbázisai alapján 

 speciális fórumokban keresnék 

 ismerősök ajánlására 

 egyéb: 

6. Lát-e gazdasági potenciált a megváltozott munkaképességű munkavállalókban? 

Kérem aláhúzással jelölje válaszát, és indokolja is. 

 igen 

o mert: …………………………………………………………………… 

 nem 

o mert: …………………………………………………………………… 

7. Milyenek az elvárásai a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása esetén? 

Aláhúzással jelölje válaszát. 

 megegyeznek az épekkel szemben támasztott elvárásokkal 

o ugyanolyan körülmények között 

o megváltoztatott körülmények között (pl. több idő a teljesítésre) 

 kevesebb elvárása van 

 magasabb elvárásokat támaszt 
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8.a. Véleménye szerint van-e, illetve mi a fogyatékosok foglalkoztatásának az előnye? 

Aláhúzással jelölje válaszát, több választ is megjelölhet. 

 nincs ilyen  

 a törvény betartása, ily módon a szankció elkerülése 

 lojálisabb munkavállalóknak tartom őket 

 színesítik a szervezeti kultúrát 

 társadalmi felelősségvállalás egy módjának tekintem 

 egyéb: 

8.b.  Véleménye szerint van-e a fogyatékosok foglalkoztatásának hátránya és/vagy 

veszélye? Aláhúzással jelölje válaszát, több választ is megjelölhet. 

 nincs ilyen  

 megnőnek az időkeretek 

 jelentős átalakításokra és befektetésekre van szükség 

 nem megbízható munkavállalók 

 alacsonyabb a terhelhetőségük 

 megzavarják a csoportműködéseket 

 egyéb: 

9.a. Mennyire tartja fontosnak, hogy a társadalom aktívan foglalkozzon a megváltozott 

munkaképességűek gazdasági potenciáljának növelésével! Aláhúzással jelölje válaszát. 

 szerintem nem lehet ezt megvalósítani 

 nem tartom fontosnak 

 inkább nem tartom fontosnak 

 inkább fontosnak tartom 

 nagyon fontosnak tarom 

9.b. Kérem indokolja röviden a fentebb adott válaszát! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10.a. Rangsorolja, hogy melyik fogyatékossági típust fogadná el legkönnyebben a társas 

környezetében? Írja mögé a számot. [Ahol 1- legnehezebben fogadnám el és 5 – 

legkönnyebben elfogadnám] 

 mozgáskorlátozott  …. 

 látássérült   …. 

 hallássérült   …. 

 értelmi fogyatékos  …. 

 krónikus betegséggel élő  …. 
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10.b. Rangsorolja, hogy melyik fogyatékossági típust fogadná el legkönnyebben a 

munkahelyi környezetben? Írja mögé a számot. [Ahol 1- legnehezebben fogadnám el és 

5 – legkönnyebben elfogadnám] 

 mozgáskorlátozott  …. 

 látássérült   …. 

 hallássérült   …. 

 értelmi fogyatékos  …. 

 krónikus betegséggel élő  …. 

10.c. Rangsorolja, hogy melyik fogyatékossági típust fogadná el legkönnyebben a 

családjában? Írja mögé a számot. [Ahol 1- legnehezebben fogadnám el és 5 – 

legkönnyebben elfogadnám] 

 mozgáskorlátozott  …. 

 látássérült   …. 

 hallássérült   …. 

 értelmi fogyatékos  …. 

 krónikus betegséggel élő  …. 

11. Melyik területen foglalkoztat, vagy tudja elképzelni, hogy foglalkoztasson 

megváltozott munkaképességű munkavállalót? Kérem, írja le azt a 

feladatkört/szakterületet/pozíciót, amelyben el tudja ezt képzelni! És jelölje aláhúzással, 

hogy már foglalkoztat vagy csak foglalkoztatna.  

 mozgáskorlátozottat…………………… feladatkörben/szakterületen/pozícióban, 

foglalkoztatok vagy foglalkoztatnék 

 látássérültet…………………… feladatkörben/szakterületen/pozícióban, 

foglalkoztatok vagy foglalkoztatnék 

 hallássérültet ……………………  feladatkörben/szakterületen/pozícióban, 

foglalkoztatok vagy foglalkoztatnék 

 értelmi fogyatékost……………………  feladatkörben/szakterületen/pozícióban, 

foglalkoztatok vagy foglalkoztatnék 

 krónikus betegséggel élőt…………………… 

feladatkörben/szakterületen/pozícióban, foglalkoztatok vagy foglalkoztatnék 
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III. Környezetvédelem és költséghatékonyság 

 

1. Ön költséghatékonysági tényezőként tekint-e a szelektív hulladékgyűjtésre? 

Aláhúzással jelölje válaszát. 

 nem 

 részben 

 igen, de nem alkalmazom 

 igen, és alkalmazom is 

2. Lát-e Ön a költséghatékonysági tényezőt a csomagolóanyagok és a hulladékképződés 

közötti összefüggés figyelembevételében? Aláhúzással jelölje válaszát. 

 nem 

 részben igen, de nem tudom pontosan megfogalmazni 

 igen, de nem alkalmazom, mert nincs rá lehetőségem 

 igen, de nem alkalmazom egyéb okból, éspedig: 

 igen, és alkalmazom is 

3. Figyelembe veszi-e a cége által használt épületek energiahatékonyságát, mint 

költséghatékonysági tényezőt? Aláhúzással jelölje válaszát. 

 nem 

 részben 

 igen, de nem alkalmazom 

o mert: ……………………………………………………………………… 

 igen, és alkalmazom is 

4.a. Az elektromos energia használata kapcsán szempont-e, hogy energiatakarékos 

(jelzetten) berendezéseket, izzókat használjon? Aláhúzással jelölje válaszát. 

 nem 

 még nem gondolkodtam rajta 

 már gondolkodtam rajta, de még nem valósítottam meg 

o mert: ……………………………………………………………………… 

 igen 

4.b. Vízfogyasztás kapcsán szempont-e Ön számára a berendezések (vízcsap, szaniter) 

minősége? Aláhúzással jelölje válaszát. 

 nem 

 még nem gondolkodtam rajta 

 már gondolkodtam rajta, de még nem valósítottam meg 

o mert: ……………………………………………………………………… 

 igen 
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4.c. Az épületek fűtése/hűtése során szempont-e Önnek a nyílászárók minősége? 

Aláhúzással jelölje válaszát. 

 nem 

 még nem gondolkodtam rajta 

 már gondolkodtam rajta, de még nem valósítottam meg 

o mert: ……………………………………………………………………… 

 igen 

5. (A szállítás kapcsán) hallott-e már a „közelség elvéről"? Aláhúzással jelölje válaszát. 

 igen, de nem alkalmazom 

 igen és alkalmazom is 

 még nem hallottam róla  

6. Lát-e Ön lehetőséget/potenciált a környezettudatosság nyílt felvállalásában? 

Aláhúzással jelölje válaszát. 

 nem 

 még nem gondolkodtam rajta 

 már gondolkodtam rajta, de még nem valósítottam meg 

o mert: ……………………………………………………………………… 

 igen 

o mert: ……………………………………………………………………… 

7. Tud-e a saját szektorában egyéb környezettudatossági lehetőségekről? Aláhúzással 

jelölje válaszát. 

 nincsenek ilyenek 

 még nem tájékozódtam ilyen kérdésekben 

 igen, éspedig: …………………………………………………………………… 
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Érzelmi intelligencia tesztsor 

 

A kérdőív utolsó része egy Érzelmi intelligencia teszt, melynek kitöltése opcionális és 

eredményét Önnek a megadott email címre küldjük el, a kutatásban ezeket az 

információkat más okból nem használjuk fel! A tesztben elért pontszámáról 

visszajelzést küldünk Önnek hamarosan.  

Kérjük, hogy gondosan olvassa el az alábbi állításokat, majd a válaszlap megfelelő 

oszlopában jelölje be x-szel azt a válaszlehetőséget, amit Önre a leginkább jellemzőnek 

tart. Befejezés előtt szíveskedjen még egyszer ellenőrizni, hogy egyetlen tétel se 

maradjon megválaszolatlanul!  

 

1:  Egyáltalán nem jellemző rám 2: Nem jellemző rám 3: Kissé jellemző rám 4: Jellemző rám 5:  Nagyon 

jellemző 

 

 1 2 3 4 5 

1. Nehezen tudom megértetni magam másokkal.      

2. Elég könnyen ki tudom fejezni, hogy mit érzek.      

3. A legtöbb helyzetben magabiztos vagyok.      

4. Jobban szeretem az olyan munkát, ahol megmondják 

hogy mit kell tennem. 

     

5. Megpróbálom a lehető legértelmesebb módon élni az 

életemet. 

     

6. Nehezen értem meg mások érzéseit.      

7. Szívesen segítek másokon.      

8. Nehezen tudom kimutatni az érzéseimet.      

9. Megpróbálom fantáziálás és álmodozás nélkül látni a 

dolgokat, úgy, ahogy azok a valóságban vannak.  

     

10. Nehezen vágok bele új dolgokba.       

11. A nehézségek leküzdésében szeretek lépésről-lépésre 

haladni. 

     

12. Tudom, hogyan kezeljem a nyugtalanító helyzeteket.       

13. Nehéz visszafogni magam, ha feldühítenek.      

14. A legtöbb helyzetben magabiztos vagyok      

15. Nehezemre esik élvezni az életet.      

16. Ha valakire dühös vagyok, azt megmondom neki.      

17. Tisztában vagyok az érzéseimmel.      

18. Önbizalomhiányban szenvedek.      

19. Amikor másokkal együtt dolgozom, inkább az ő 

elképzeléseikre támaszkodom, mint a sajátomra. 

     

20. Nem igazán tudom, hogy mihez értek      

21. Nagyon jól megértem mások érzéseit.      

22. Nyugodt szívvel kihasználom az embereket; különösen 

akkor, ha ezt megérdemlik. 
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23. A legbensőbb érzéseimet nehezen tudom megosztani 

másokkal. 

     

24. Nehéz megértenem az érzéseimet.      

25. Általában nehezemre esik alkalmazkodni a 

körülményekhez. 

     

26. Ha egy nehéz problémával szembesülök, szeretek annyi 

információt összegyűjteni a helyzetről, amennyit csak 

tudok. 

     

27. Úgy gondolom, hogy a nehéz helyzeteken is úrrá tudok 

lenni. 

     

28. Ha elkezdek beszélni, nehezen hagyom abba.      

29. Azt hiszem, hogy a  nehéz helyzeteken is úrrá tudok 

lenni. 

     

30. Nehezemre esik mosolyogni.      

31. Ha valakivel nem értek egyet, azt a szemébe mondom.      

32. Érzéseimet nehezen tudom megosztani másokkal.      

33. Jó az önbecsülésem.      

34. Jobban szeretem, ha mások döntenek helyettem      

35. Az utóbbi néhány évben nem értem el túl sokat.       

36. A barátaim legbensőbb dolgaikat is elmesélik nekem.      

37. Mások nem bíznak bennem.      

38. Meglehetősen vidám személy vagyok.      

39. Voltak olyan szokatlan és furcsa élményeim, amiket 

nem tudok megmagyarázni. 

     

40. Nehezen változtatom meg a véleményemet.      

41. Szeretem átlátni a feladatot, mielőtt megpróbálnám 

megoldani. 

     

42. Tudom kezelni a stresszes helyzeteket, anélkül hogy túl 

idegessé válnék. 

     

43. A megfontolatlanságom sokszor okoz problémát.       

44. A legtöbb dologban optimista vagyok.      

45. Elég vidám egyéniség vagyok.      

46. Nehezen tudok nemet mondani      

47. Érzéseimet nehezen értem meg.       

48. Nem tudom magam elfogadni.       

49. Nehezen tudok egyedül dönteni      

50. Nem okoz örömet számomra az amit csinálok.       

51. Érzékenyen reagálok mások érzéseire.      

52. Én még akkor is megállnék segíteni egy síró 

gyermeknek, hogy megtalálja a szüleit, ha éppen nagyon 

sietnem kellene valahová.   

     

53. Könnyen barátkozom másokkal.      

54. Az emberek nem értik a gondolkodásmódomat.      

55. Könnyen alkalmazkodom az új körülményekhez.      

56. Mikor felmerül egy probléma, az első dolgom, hogy 

leállok és átgondolom. 

     

57. Nehezen viselem a stresszes helyzeteket.       

58. Ha magyarázok valamit, többnyire rám szoktak szólni, 

hogy halkabban beszéljek 
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59. Általában bizakodó vagyok      

60. Elégedett vagyok az életemmel.       

61. Sokan azt hiszik, nem vagyok elég rámenős.      

62. Nehezen tudom kifejezni a legbensőbb érzéseimet.      

63. Nehéz elfogadni magamat olyannak amilyen vagyok      

64. Inkább beosztott típus vagyok, mintsem vezető.       

65. Nem hoznak igazán lázba azok a dolgok amik fontosak 

számomra. 

     

66. Mások érzéseit igyekszem tiszteletben tartani.      

67. Érdekel, hogy mi történik másokkal.      

68. A barátaim szívesen megosztják velem a legbensőbb 

érzéseiket. 

     

69. Gyakran elvesztem a kapcsolatot a körülöttem történő 

dolgokkal. 

     

70. Nem vagyok képes változtatni a már régen kialakult 

szokásaimon. 

     

71. Amikor egy problémát meg kell oldani, minden 

lehetőséget mérlegelek és a lehető legjobb mellett 

döntök. 

     

72. Úgy érzem, hogy nem tudok a félelmeimen úrrá lenni.      

73. Türelmetlen vagyok.      

74. Általában kitartó vagyok, akkor is ha a dolgok 

rosszabbra fordulnak. 

     

75. Mások jól szórakoznak a társaságomban.      

76. Nehezen tudok kiállni az igazamért.      

77. Érzéseimmel tisztában vagyok.      

78. Meg vagyok elégedve saját magammal.      

79. Ragaszkodó vagyok.      

80. Próbálom fenntartani azokat a tevékenységeket, 

amelyekben örömöm lelem. 

     

81. Bizonyos helyzetekben biztos, hogy megszegném a 

törvényt, ha tudnám, hogy megúszom. 

     

82. Nehezen jövök ki másokkal.      

83. A fantáziám és a képzeletem gyakran elragad.      

84. Általában nehezen változtatok a mindennapos 

tevékenységeimen. 

     

85. Ha egy probléma merül fel, nehezen tudom eldönteni, 

hogy melyik a legjobb megoldás. 

     

86. Nehéz helyzetekben is meg tudom őrizni a nyugalmam.      

87. Nagyon indulatos vagyok, nehezen tudom kontrollálni 

magam.  

     

88. Általában bízok benne, hogy a dolgok jobbra fordulnak, 

még akkor is ha időnként csalódás ér.  

     

89. Hajlamos vagyok a depresszióra.      

90. Nehezen tudom megfogalmazni azt, hogy mit érzek.      

91. Jól érzem magam a bőrömben      

92. Úgy érzem, inkább nekem van szükségem másokra, 

mint másoknak rám.  

     

93. Nem tudom, hogy mihez kezdjek az életemmel.      
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94. Nem tudok tisztelni másokat.      

95. A közeli kapcsolataim sokat jelentenek nekem és a 

barátaimnak  

     

96. Még akkor is tudatában vagyok, hogy mi történik velem, 

ha ki vagyok borulva.  

     

97. Nehezen változtatom meg az elképzeléseimet.      

98. A felmerülő problémák megoldásához igyekszem az 

összes lehetőséget végiggondolni. 

     

99. Nehezen tudok a kellemetlen dolgokkal szembesülni.      

100. Lobbanékony természetű vagyok.       

101. Bízom benne, hogy a legelkeserítőbb helyzeteket is 

képes vagyok megoldani. 

     

102. Nem vagyok túlságosan elégedett az életemmel.       

103. Elégedett vagyok a külsőmmel.      

104. Szerintem fontos, hogy az ember törvénytisztelő 

legyen. 

     

105. Jó a kapcsolatom másokkal.      

106. Hajlamos vagyok túlzásokba esni.      

107. Nehezen tudnék alkalmazkodni ahhoz, ha el kellene 

hagynom az otthonomat.  

     

108. Általában megtorpanok, amikor egy probléma kezelése 

során többféle megoldást is át kell gondolnom. 

     

109. Bízom benne, hogy képes vagyok kezelni a legtöbb 

nyugtalanító problémát. 

     

110. Ingerlékeny vagyok.      

111. Mielőtt belekezdenék valamibe, általában úgy érzem, 

hogy nem fog sikerülni. 

     

112. Minden jó és rossz tulajdonságomat mérlegelve, 

elégedett vagyok magammal. 

     

113. Nehezen tudom elviselni, ha más embereket szenvedni 

látok. 

     

114. Mások szerint társaságkedvelő és könnyen barátkozó 

vagyok. 

     

115. Könnyen abba tudom hagyni az ábrándozást, és rá 

tudok hangolódni a pillanatnyi helyzetre. 

     

116. Könnyen dühbe gurulok      

117. Imádom a hétvégéket és a nyaralást.       

118. A barátaimmal nem tartok szoros kapcsolatot.       

119. Nehezen tudom a helyes nézőpontból szemlélni a 

dolgokat.  

     

120. Szeretek szórakozni.      

121. Aggódó természetű vagyok      
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2. Melléklet A pedagógusok által kitöltött kérdőív 
 

1. Kérem, írja ide az életkorát! 

……………………………………………. 

2. Kérem, jelölje aláhúzással a nemét! 

férfi     nő 

3. Kérem, jelölje a lakóhelyének a típusát! 

főváros  város  kisváros falu  tanya 

4. Kérem, írja be, hogy melyik megyében él!  

…………………………………………….……………………………………………. 

5. Kérem, írja be milyen típusú intézményben dolgozik! 

…………………………………………….……………………………………………. 

6. Kérem, írja be, hogy hozzávetőleg hány embert foglalkoztat az Ön munkahelye! 

……………………………………………. 

7. Kérem, jelölje, hogy Ön a szervezetben ahol dolgozik milyen pozíciót lát el! 

vezető  vezető helyettes alkalmazott 

8. Kérem írja be, hogy mi a legmagasabb iskolai végzettsége! 

…………………………………………………………………………………………… 

9. Kérem írja be, hogy mennyi ideje dolgozik a szakmájában! 

……………………………………………. 

10. Ön szerint kik a megváltozott munkaképességű munkavállalók? 

…………………………………………….…………………………………………….

…………………………………………….…………………………………………….

…………………………………………….…………………………………………….

…………………………………………….……………………………………………. 
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11. Kérem jelölje karikázással, amennyiben igent monda az egyes kérdéseknél szereplő 

válaszlehetőségekre! Minden elfogadott válasz számjelét karikázza be. 

11.a. Ön elfogadna-e egy mozgáskorlátozott embert..? 

1) családtagként [vagyis mint családba beházasodót] 

2) barátként 

3) lakószomszédként 

4) egy településen együtt élne vele 

5) az ország állampolgáraként elfogadná 

6) az országba látogató turistaként elfogadná 

 

11.b. Ön elfogadna-e egy látássérült embert..? 

1) családtagként [vagyis mint családba beházasodót] 

2) barátként 

3) lakószomszédként 

4) egy településen együtt élne vele 

5) az ország állampolgáraként elfogadná 

6) az országba látogató turistaként elfogadná 

 

11.c. Ön elfogadna-e egy hallássérült embert..? 

1) családtagként [vagyis mint családba beházasodót] 

2) barátként 

3) lakószomszédként 

4) egy településen együtt élne vele 

5) az ország állampolgáraként elfogadná 

6) az országba látogató turistaként elfogadná 

 

11.d. Ön elfogadna-e egy értelmi fogyatékos embert..? 

1) családtagként [vagyis mint családba beházasodót] 

2) barátként 

3) lakószomszédként 

4) egy településen együtt élne vele 

5) az ország állampolgáraként elfogadná 

6) az országba látogató turistaként elfogadná 

 

11.e. Ön elfogadna-e egy krónikus betegséggel élő embert..? 

1) családtagként [vagyis mint családba beházasodót] 

2) barátként 

3) lakószomszédként 

4) egy településen együtt élne vele 

5) az ország állampolgáraként elfogadná 

6) az országba látogató turistaként elfogadná 
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12. Értékelje a megváltozott munkaképességű embereket az alábbi dimenziók mentén 1-

5-ig terjedő skálán, a számok beírásával, ahol  

1 – egyáltalán nem értek egyet, 3 – bizonyos esetekben igen, máskor nem, 5 – teljes mértékben egyetértek 

 Mozgáskorlátozottak 

o Teljesítményük az épekével megegyezik.       1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Zavar a megjelenésük, a külső másságuk.    1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Szeretnék velük együtt dolgozni.     1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Szerintem nem csak a megjelenésük, hanem a személyiségük is más.  

        1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Sajnálom őket.       1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Átalakításokra és speciális tudásra van szükség, hogy együtt lehessen dolgozni 

velük.        1 – 2 – 3 – 4 – 5   

 

 Látássérültek 

o Teljesítményük az épekével megegyezik.       1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Zavar a megjelenésük, a külső másságuk.    1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Szeretnék velük együtt dolgozni.     1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Szerintem nem csak a megjelenésük, hanem a személyiségük is más.  

        1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Sajnálom őket.       1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Átalakításokra és speciális tudásra van szükség, hogy együtt lehessen dolgozni 

velük.        1 – 2 – 3 – 4 – 5   

 

 Hallássérültek 

o Teljesítményük az épekével megegyezik.       1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Zavar a megjelenésük, a külső másságuk.    1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Szeretnék velük együtt dolgozni.     1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Szerintem nem csak a megjelenésük, hanem a személyiségük is más.  

        1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Sajnálom őket.       1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Átalakításokra és speciális tudásra van szükség, hogy együtt lehessen dolgozni 

velük.        1 – 2 – 3 – 4 – 5   

 

 Értelmi fogyatékosok 

o Teljesítményük az épekével megegyezik.       1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Zavar a megjelenésük, a külső másságuk.    1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Szeretnék velük együtt dolgozni.     1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Szerintem nem csak a megjelenésük, hanem a személyiségük is más.  

        1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Sajnálom őket.       1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Átalakításokra és speciális tudásra van szükség, hogy együtt lehessen dolgozni 

velük.        1 – 2 – 3 – 4 – 5   
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 Krónikus betegségekkel élők 

o Teljesítményük az épekével megegyezik.       1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Zavar a megjelenésük, a külső másságuk.    1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Szeretnék velük együtt dolgozni.     1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Szerintem nem csak a megjelenésük, hanem a személyiségük is más.  

        1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Sajnálom őket.       1 – 2 – 3 – 4 – 5   

o Átalakításokra és speciális tudásra van szükség, hogy együtt lehessen dolgozni 

velük.        1 – 2 – 3 – 4 – 5   

 

13. El tudja-e képzelni, hogy együtt dolgozzon megváltozott munkaképességű 

emberrel? Aláhúzással jelölje válaszát. 

 igen, jelenleg is együtt dolgozom  

 igen, jelenleg nem dolgozom együtt 

 nem, mert nem szeretnék 

 nem, mert nincs olyan munkaterület nálunk, ahol ez megvalósítható 

14.a. Véleménye szerint van-e, illetve mi a fogyatékosok foglalkoztatásának az előnye? 

Aláhúzással jelölje válaszát, több választ is megjelölhet. 

 nincs ilyen  

 a törvény betartása, ily módon a szankció elkerülése 

 lojálisabb munkavállalóknak tartom őket 

 színesítik a szervezeti kultúrát 

 társadalmi felelősségvállalás egy módjának tekintem 

 egyéb: 

14.b.  Véleménye szerint van-e a fogyatékosok foglalkoztatásának hátránya és/vagy 

veszélye? Aláhúzással jelölje válaszát, több választ is megjelölhet. 

 nincs ilyen  

 megnőnek az időkeretek 

 jelentős átalakításokra és befektetésekre van szükség 

 nem megbízható munkavállalók 

 alacsonyabb a terhelhetőségük 

 megzavarják a csoportműködéseket 

 egyéb: 
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15.a. Mennyire tartja fontosnak, hogy a társadalom aktívan foglalkozzon a megváltozott 

munkaképességűek gazdasági potenciáljának növelésével! Aláhúzással jelölje válaszát. 

 szerintem nem lehet ezt megvalósítani 

 nem tartom fontosnak 

 inkább nem tartom fontosnak 

 inkább fontosnak tartom 

 nagyon fontosnak tarom 

15.b. Kérem indokolja röviden a fentebb adott válaszát! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

16.a. Rangsorolja, hogy melyik fogyatékossági típust fogadná el legkönnyebben a társas 

környezetében? Írja mögé a számot. [Ahol 1- legnehezebben fogadnám el és 5 – 

legkönnyebben elfogadnám] 

 mozgáskorlátozott  …. 

 látássérült   …. 

 hallássérült   …. 

 értelmi fogyatékos  …. 

 krónikus betegséggel élő  …. 

16.b. Rangsorolja, hogy melyik fogyatékossági típust fogadná el legkönnyebben a 

munkahelyi környezetben? Írja mögé a számot. [Ahol 1- legnehezebben fogadnám el és 

5 – legkönnyebben elfogadnám] 

 mozgáskorlátozott  …. 

 látássérült   …. 

 hallássérült   …. 

 értelmi fogyatékos  …. 

 krónikus betegséggel élő  …. 

16.c. Rangsorolja, hogy melyik fogyatékossági típust fogadná el legkönnyebben a 

családjában? Írja mögé a számot. [Ahol 1- legnehezebben fogadnám el és 5 – 

legkönnyebben elfogadnám] 

 mozgáskorlátozott  …. 

 látássérült   …. 

 hallássérült   …. 

 értelmi fogyatékos  …. 

 krónikus betegséggel élő  …. 
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17. Melyik területen tudja elképzelni, hogy foglalkoztasson/együtt dolgozzon 

megváltozott munkaképességű munkavállalóval? Kérem, írja le azt a 

feladatkört/szakterületet/pozíciót, amelyben el tudja ezt képzelni! És jelölje aláhúzással, 

hogy már foglalkoztat vagy csak foglalkoztatna.  

 mozgáskorlátozottat……………………feladatkörben/szakterületen/pozícióban, 

foglalkoztatok vagy foglalkoztatnék 

 látássérültet……………………feladatkörben/szakterületen/pozícióban, 

foglalkoztatok vagy foglalkoztatnék 

 hallássérültet……………………feladatkörben/szakterületen/pozícióban, 

foglalkoztatok vagy foglalkoztatnék 

 értelmi fogyatékost ……………………feladatkörben/szakterületen/pozícióban, 

foglalkoztatok vagy foglalkoztatnék 

 krónikus betegséggel élőt…………………… 

feladatkörben/szakterületen/pozícióban, foglalkoztatok vagy foglalkoztatnék 
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A kérdőív utolsó része egy Érzelmi intelligencia teszt, melynek kitöltése opcionális és 

eredményét Önnek a megadott email címre küldjük el, a kutatásban ezeket az 

információkat más okból nem használjuk fel! A tesztben elért pontszámáról 

visszajelzést küldünk Önnek hamarosan.  

Kérjük, hogy gondosan olvassa el az alábbi állításokat, majd a válaszlap megfelelő 

oszlopában jelölje be x-szel azt a válaszlehetőséget, amit Önre a leginkább jellemzőnek 

tart. Befejezés előtt szíveskedjen még egyszer ellenőrizni, hogy egyetlen tétel se 

maradjon megválaszolatlanul!  

 

1:  Egyáltalán nem jellemző rám 2: Nem jellemző rám 3: Kissé jellemző rám 4: Jellemző rám 5:  Nagyon 

jellemző 

 

 1 2 3 4 5 

1. Nehezen tudom megértetni magam másokkal.      

2. Elég könnyen ki tudom fejezni, hogy mit érzek.      

3. A legtöbb helyzetben magabiztos vagyok.      

4. Jobban szeretem az olyan munkát, ahol megmondják 

hogy mit kell tennem. 

     

5. Megpróbálom a lehető legértelmesebb módon élni az 

életemet. 

     

6. Nehezen értem meg mások érzéseit.      

7. Szívesen segítek másokon.      

8. Nehezen tudom kimutatni az érzéseimet.      

9. Megpróbálom fantáziálás és álmodozás nélkül látni a 

dolgokat, úgy, ahogy azok a valóságban vannak.  

     

10. Nehezen vágok bele új dolgokba.       

11. A nehézségek leküzdésében szeretek lépésről-lépésre 

haladni. 

     

12. Tudom, hogyan kezeljem a nyugtalanító helyzeteket.       

13. Nehéz visszafogni magam, ha feldühítenek.      

14. A legtöbb helyzetben magabiztos vagyok      

15. Nehezemre esik élvezni az életet.      

16. Ha valakire dühös vagyok, azt megmondom neki.      

17. Tisztában vagyok az érzéseimmel.      

18. Önbizalomhiányban szenvedek.      

19. Amikor másokkal együtt dolgozom, inkább az ő 

elképzeléseikre támaszkodom, mint a sajátomra. 

     

20. Nem igazán tudom, hogy mihez értek      

21. Nagyon jól megértem mások érzéseit.      

22. Nyugodt szívvel kihasználom az embereket; különösen 

akkor, ha ezt megérdemlik. 

     

23. A legbensőbb érzéseimet nehezen tudom megosztani 

másokkal. 

     

24. Nehéz megértenem az érzéseimet.      
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25. Általában nehezemre esik alkalmazkodni a 

körülményekhez. 

     

26. Ha egy nehéz problémával szembesülök, szeretek annyi 

információt összegyűjteni a helyzetről, amennyit csak 

tudok. 

     

27. Úgy gondolom, hogy a nehéz helyzeteken is úrrá tudok 

lenni. 

     

28. Ha elkezdek beszélni, nehezen hagyom abba.      

29. Azt hiszem, hogy a  nehéz helyzeteken is úrrá tudok 

lenni. 

     

30. Nehezemre esik mosolyogni.      

31. Ha valakivel nem értek egyet, azt a szemébe mondom.      

32. Érzéseimet nehezen tudom megosztani másokkal.      

33. Jó az önbecsülésem.      

34. Jobban szeretem, ha mások döntenek helyettem      

35. Az utóbbi néhány évben nem értem el túl sokat.       

36. A barátaim legbensőbb dolgaikat is elmesélik nekem.      

37. Mások nem bíznak bennem.      

38. Meglehetősen vidám személy vagyok.      

39. Voltak olyan szokatlan és furcsa élményeim, amiket 

nem tudok megmagyarázni. 

     

40. Nehezen változtatom meg a véleményemet.      

41. Szeretem átlátni a feladatot, mielőtt megpróbálnám 

megoldani. 

     

42. Tudom kezelni a stresszes helyzeteket, anélkül hogy túl 

idegessé válnék. 

     

43. A megfontolatlanságom sokszor okoz problémát.       

44. A legtöbb dologban optimista vagyok.      

45. Elég vidám egyéniség vagyok.      

46. Nehezen tudok nemet mondani      

47. Érzéseimet nehezen értem meg.       

48. Nem tudom magam elfogadni.       

49. Nehezen tudok egyedül dönteni      

50. Nem okoz örömet számomra az amit csinálok.       

51. Érzékenyen reagálok mások érzéseire.      

52. Én még akkor is megállnék segíteni egy síró 

gyermeknek, hogy megtalálja a szüleit, ha éppen nagyon 

sietnem kellene valahová.   

     

53. Könnyen barátkozom másokkal.      

54. Az emberek nem értik a gondolkodásmódomat.      

55. Könnyen alkalmazkodom az új körülményekhez.      

56. Mikor felmerül egy probléma, az első dolgom, hogy 

leállok és átgondolom. 

     

57. Nehezen viselem a stresszes helyzeteket.       

58. Ha magyarázok valamit, többnyire rám szoktak szólni, 

hogy halkabban beszéljek 

     

59. Általában bizakodó vagyok      

60. Elégedett vagyok az életemmel.       

61. Sokan azt hiszik, nem vagyok elég rámenős.      
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62. Nehezen tudom kifejezni a legbensőbb érzéseimet.      

63. Nehéz elfogadni magamat olyannak amilyen vagyok      

64. Inkább beosztott típus vagyok, mintsem vezető.       

65. Nem hoznak igazán lázba azok a dolgok amik fontosak 

számomra. 

     

66. Mások érzéseit igyekszem tiszteletben tartani.      

67. Érdekel, hogy mi történik másokkal.      

68. A barátaim szívesen megosztják velem a legbensőbb 

érzéseiket. 

     

69. Gyakran elvesztem a kapcsolatot a körülöttem történő 

dolgokkal. 

     

70. Nem vagyok képes változtatni a már régen kialakult 

szokásaimon. 

     

71. Amikor egy problémát meg kell oldani, minden 

lehetőséget mérlegelek és a lehető legjobb mellett 

döntök. 

     

72. Úgy érzem, hogy nem tudok a félelmeimen úrrá lenni.      

73. Türelmetlen vagyok.      

74. Általában kitartó vagyok, akkor is ha a dolgok 

rosszabbra fordulnak. 

     

75. Mások jól szórakoznak a társaságomban.      

76. Nehezen tudok kiállni az igazamért.      

77. Érzéseimmel tisztában vagyok.      

78. Meg vagyok elégedve saját magammal.      

79. Ragaszkodó vagyok.      

80. Próbálom fenntartani azokat a tevékenységeket, 

amelyekben örömöm lelem. 

     

81. Bizonyos helyzetekben biztos, hogy megszegném a 

törvényt, ha tudnám, hogy megúszom. 

     

82. Nehezen jövök ki másokkal.      

83. A fantáziám és a képzeletem gyakran elragad.      

84. Általában nehezen változtatok a mindennapos 

tevékenységeimen. 

     

85. Ha egy probléma merül fel, nehezen tudom eldönteni, 

hogy melyik a legjobb megoldás. 

     

86. Nehéz helyzetekben is meg tudom őrizni a nyugalmam.      

87. Nagyon indulatos vagyok, nehezen tudom kontrollálni 

magam.  

     

88. Általában bízok benne, hogy a dolgok jobbra fordulnak, 

még akkor is ha időnként csalódás ér.  

     

89. Hajlamos vagyok a depresszióra.      

90. Nehezen tudom megfogalmazni azt, hogy mit érzek.      

91. Jól érzem magam a bőrömben      

92. Úgy érzem, inkább nekem van szükségem másokra, 

mint másoknak rám.  

     

93. Nem tudom, hogy mihez kezdjek az életemmel.      

94. Nem tudok tisztelni másokat.      

95. A közeli kapcsolataim sokat jelentenek nekem és a 

barátaimnak  
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96. Még akkor is tudatában vagyok, hogy mi történik velem, 

ha ki vagyok borulva.  

     

97. Nehezen változtatom meg az elképzeléseimet.      

98. A felmerülő problémák megoldásához igyekszem az 

összes lehetőséget végiggondolni. 

     

99. Nehezen tudok a kellemetlen dolgokkal szembesülni.      

100. Lobbanékony természetű vagyok.       

101. Bízom benne, hogy a legelkeserítőbb helyzeteket is 

képes vagyok megoldani. 

     

102. Nem vagyok túlságosan elégedett az életemmel.       

103. Elégedett vagyok a külsőmmel.      

104. Szerintem fontos, hogy az ember törvénytisztelő 

legyen. 

     

105. Jó a kapcsolatom másokkal.      

106. Hajlamos vagyok túlzásokba esni.      

107. Nehezen tudnék alkalmazkodni ahhoz, ha el kellene 

hagynom az otthonomat.  

     

108. Általában megtorpanok, amikor egy probléma kezelése 

során többféle megoldást is át kell gondolnom. 

     

109. Bízom benne, hogy képes vagyok kezelni a legtöbb 

nyugtalanító problémát. 

     

110. Ingerlékeny vagyok.      

111. Mielőtt belekezdenék valamibe, általában úgy érzem, 

hogy nem fog sikerülni. 

     

112. Minden jó és rossz tulajdonságomat mérlegelve, 

elégedett vagyok magammal. 

     

113. Nehezen tudom elviselni, ha más embereket szenvedni 

látok. 

     

114. Mások szerint társaságkedvelő és könnyen barátkozó 

vagyok. 

     

115. Könnyen abba tudom hagyni az ábrándozást, és rá 

tudok hangolódni a pillanatnyi helyzetre. 

     

116. Könnyen dühbe gurulok      

117. Imádom a hétvégéket és a nyaralást.       

118. A barátaimmal nem tartok szoros kapcsolatot.       

119. Nehezen tudom a helyes nézőpontból szemlélni a 

dolgokat.  

     

120. Szeretek szórakozni.      

121. Aggódó természetű vagyok      
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3. Melléklet Az egyetemista minta által kitöltött kérdőív 
 

Tisztelt Kitöltő! 

Az alábbi kérdőív kitöltésével nagy mértékben hozzájárul a doktori kutatásom 

befejezéséhez, melyben az egyetemisták érzelmi intelligenciáját és attitűdjét vizsgálom. 

Ebben a kutatásban nincsenek jó és rossz válaszok, ezért kérem őszintén válaszoljon a 

kérdésekre. A kérdőív anonim, az adatokat csak a doktori értekezésemben fogom 

felhasználni. Előre is köszönöm, hogy a kérdőív kitöltésére rászán 20-25 percet. 

Üdvözlettel, Séllei Beatrix 

 

1. Kérem, jelölje be a nemét! 

Nő  

Férfi  

2. Kérem, írja be az életkorát! 

  

3. Kérem, jelölje származási helyét!  

Főváros  

Város  

Falu  

Egyéb  

4. Kérem, jelölje be melyik  egyetemi karra jár!  

Építőmérnöki Kar (ÉMK)  

Gépészmérnöki Kar (GPK)  

Építészmérnöki Kar (ÉPK)  

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (VBK)  

Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK)  

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (KJK)  

Természettudományi Kar (TTK)  

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK)  
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5. Az általános iskolás tanulmányai során volt-e sajátos nevelési igényű, fogyatékos 

osztálytársa? 

Igen  

Nem  

6. Középiskolai tanulmányai során volt-e sajátos nevelési igényű, fogyatékos 

osztálytársa?  

Igen  

Nem  

 

Kérem, hogy gondosan olvassa el az alábbi állításokat, majd a válaszlap megfelelő 

oszlopában jelölje be x-szel azt a válaszlehetőséget, amit Önre a leginkább 

jellemzőnek tart. Befejezés előtt szíveskedjen még egyszer ellenőrizni, hogy 

egyetlen tétel se maradjon megválaszolatlanul! 

(1 – nagyon kevéssé vagy egyáltalán nem jellemző rám, 2 – egy kissé, 3 – 

mérsékelten, 4 – nagyon, 5 – teljes mértékben jellemző rám) * 

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára:  

 

  1     2     3     4     5 

Nehezen tudom megértetni magam másokkal. 
     

Elég könnyen ki tudom fejezni, hogy mit érzek. 
     

A legtöbb helyzetben magabiztos vagyok. 
     

Jobban szeretem az olyan munkát, ahol megmondják hogy mit kell 

tennem. 
     

Megpróbálom a lehető legértelmesebb módon élni az életemet. 
     

Nehezen értem meg mások érzéseit. 
     

Szívesen segítek másokon. 
     

Nehezen tudom kimutatni az érzéseimet. 
     

Megpróbálom fantáziálás és álmodozás nélkül látni a dolgokat, úgy,      
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  1     2     3     4     5 

ahogy azok a valóságban vannak. 

Nehezen vágok bele új dolgokba. 
     

A nehézségek leküzdésében szeretek lépésről-lépésre haladni. 
     

Tudom, hogyan kezeljem a nyugtalanító helyzeteket. 
     

Nehéz visszafogni magam, ha feldühítenek. 
     

A legtöbb helyzetben magabiztos vagyok. 
     

Nehezemre esik élvezni az életet. 
     

Ha valakire dühös vagyok, azt megmondom neki. 
     

Tisztában vagyok az érzéseimmel. 
     

Önbizalomhiányban szenvedek. 
     

Amikor másokkal együtt dolgozom, inkább az ő elképzeléseikre 

támaszkodom, mint a sajátomra. 
     

Nem igazán tudom, hogy mihez értek. 
     

Nagyon jól megértem mások érzéseit. 
     

Nyugodt szívvel kihasználom az embereket; különösen akkor, ha 

ezt megérdemlik. 
     

A legbensőbb érzéseimet nehezen tudom megosztani másokkal. 
     

Nehéz megértenem az érzéseimet. 
     

Általában nehezemre esik alkalmazkodni a körülményekhez. 
     

Ha egy nehéz problémával szembesülök, szeretek annyi információt 

összegyűjteni a helyzetről, amennyit csak tudok. 
     

Úgy gondolom, hogy a nehéz helyzeteken is úrrá tudok lenni. 
     

Ha elkezdek beszélni, nehezen hagyom abba. 
     

Azt hiszem, hogy a nehéz helyzeteken is úrrá tudok lenni. 
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  1     2     3     4     5 

Nehezemre esik mosolyogni. 
     

Ha valakivel nem értek egyet, azt a szemébe mondom. 
     

Érzéseimet nehezen tudom megosztani másokkal. 
     

Jó az önbecsülésem. 
     

Jobban szeretem, ha mások döntenek helyettem. 
     

Az utóbbi néhány évben nem értem el túl sokat.  
     

A barátaim legbensőbb dolgaikat is elmesélik nekem. 
     

Mások nem bíznak bennem. 
     

Meglehetősen vidám személy vagyok. 
     

Voltak olyan szokatlan és furcsa élményeim, amiket nem tudok 

megmagyarázni. 
     

Nehezen változtatom meg a véleményemet. 
     

Szeretem átlátni a feladatot, mielőtt megpróbálnám megoldani. 
     

Tudom kezelni a stresszes helyzeteket, anélkül hogy túl idegessé 

válnék. 
     

A megfontolatlanságom sokszor okoz problémát.  
     

A legtöbb dologban optimista vagyok. 
     

Elég vidám egyéniség vagyok. 
     

Nehezen tudok nemet mondani. 
     

Érzéseimet nehezen értem meg.  
     

Nem tudom magam elfogadni.  
     

Nehezen tudok egyedül dönteni. 
     

Nem okoz örömet számomra az amit csinálok.  
     

Érzékenyen reagálok mások érzéseire. 
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  1     2     3     4     5 

Én még akkor is megállnék segíteni egy síró gyermeknek, hogy 

megtalálja a szüleit, ha éppen nagyon sietnem kellene valahová.  
     

Könnyen barátkozom másokkal. 
     

Könnyen barátkozom másokkal. 
     

Könnyen alkalmazkodom az új körülményekhez. 
     

Mikor felmerül egy probléma, az első dolgom, hogy leállok és 

átgondolom. 
     

Nehezen viselem a stresszes helyzeteket.  
     

Ha magyarázok valamit, többnyire rám szoktak szólni, hogy 

halkabban beszéljek. 
     

Általában bizakodó vagyok. 
     

Elégedett vagyok az életemmel.  
     

Sokan azt hiszik, nem vagyok elég rámenős. 
     

Nehezen tudom kifejezni a legbensőbb érzéseimet. 
     

Nehéz elfogadni magamat olyannak amilyen vagyok. 
     

Inkább beosztott típus vagyok, mintsem vezető.  
     

Nem hoznak igazán lázba azok a dolgok amik fontosak számomra. 
     

Mások érzéseit igyekszem tiszteletben tartani. 
     

Érdekel, hogy mi történik másokkal. 
     

A barátaim szívesen megosztják velem a legbensőbb érzéseiket. 
     

Gyakran elvesztem a kapcsolatot a körülöttem történő dolgokkal. 
     

Nem vagyok képes változtatni a már régen kialakult szokásaimon. 
     

Amikor egy problémát meg kell oldani, minden lehetőséget 

mérlegelek és a lehető legjobb mellett döntök. 
     

Úgy érzem, hogy nem tudok a félelmeimen úrrá lenni. 
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  1     2     3     4     5 

Türelmetlen vagyok. 
     

Általában kitartó vagyok, akkor is ha a dolgok rosszabbra 

fordulnak. 
     

Mások jól szórakoznak a társaságomban. 
     

Nehezen tudok kiállni az igazamért. 
     

Érzéseimmel tisztában vagyok. 
     

Meg vagyok elégedve saját magammal. 
     

Ragaszkodó vagyok. 
     

Próbálom fenntartani azokat a tevékenységeket, amelyekben 

örömöm lelem. 
     

Bizonyos helyzetekben biztos, hogy megszegném a törvényt, ha 

tudnám, hogy megúszom. 
     

Nehezen jövök ki másokkal. 
     

A fantáziám és a képzeletem gyakran elragad. 
     

Általában nehezen változtatok a mindennapos tevékenységeimen. 
     

Ha egy probléma merül fel, nehezen tudom eldönteni, hogy melyik 

a legjobb megoldás. 
     

Nehéz helyzetekben is meg tudom őrizni a nyugalmam. 
     

Nagyon indulatos vagyok, nehezen tudom kontrollálni magam.  
     

Általában bízok benne, hogy a dolgok jobbra fordulnak, még akkor 

is ha időnként csalódás ér.  
     

Hajlamos vagyok a depresszióra. 
     

Nehezen tudom megfogalmazni azt, hogy mit érzek. 
     

Jól érzem magam a bőrömben. 
     

Úgy érzem, inkább nekem van szükségem másokra, mint másoknak      
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  1     2     3     4     5 

rám.  

Nem tudom, hogy mihez kezdjek az életemmel. 
     

Nem tudok tisztelni másokat. 
     

A közeli kapcsolataim sokat jelentenek nekem és a barátaimnak. 
     

Még akkor is tudatában vagyok, hogy mi történik velem, ha ki 

vagyok borulva.  
     

Nehezen változtatom meg az elképzeléseimet. 
     

A felmerülő problémák megoldásához igyekszem az összes 

lehetőséget végiggondolni. 
     

Nehezen tudok a kellemetlen dolgokkal szembesülni. 
     

Lobbanékony természetű vagyok.  
     

Bízom benne, hogy a legelkeserítőbb helyzeteket is képes vagyok 

megoldani. 
     

Nem vagyok túlságosan elégedett az életemmel.  
     

Elégedett vagyok a külsőmmel. 
     

Szerintem fontos, hogy az ember törvénytisztelő legyen. 
     

Jó a kapcsolatom másokkal. 
     

Hajlamos vagyok túlzásokba esni. 
     

Nehezen tudnék alkalmazkodni ahhoz, ha el kellene hagynom az 

otthonomat.  
     

Általában megtorpanok, amikor egy probléma kezelése során 

többféle megoldást is át kell gondolnom. 
     

Bízom benne, hogy képes vagyok kezelni a legtöbb nyugtalanító 

problémát. 
     

Ingerlékeny vagyok. 
     

Mielőtt belekezdenék valamibe, általában úgy érzem, hogy nem fog      
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  1     2     3     4     5 

sikerülni. 

Minden jó és rossz tulajdonságomat mérlegelve, elégedett vagyok 

magammal. 
     

Nehezen tudom elviselni, ha más embereket szenvedni látok. 
     

Mások szerint társaságkedvelő és könnyen barátkozó vagyok. 
     

Könnyen abba tudom hagyni az ábrándozást, és rá tudok 

hangolódni a pillanatnyi helyzetre. 
     

Könnyen dühbe gurulok. 
     

Imádom a hétvégéket és a nyaralást.  
     

A barátaimmal nem tartok szoros kapcsolatot.  
     

Nehezen tudom a helyes nézőpontból szemlélni a dolgokat.  
     

Szeretek szórakozni. 
     

Aggódó természetű vagyok. 
     

 

Rangsorolja a fogyatékosságokat aszerint, hogy melyiket fogadja el a 

legkönnyebben (1-hez közeli érték), és melyiket a legnehezebben (6-hoz közeli 

érték).  

 Mozgáskorlátozott  

 Látássérült  

 Hallássérült  

 Értelmi fogyatékos  

 Pszichés problémával küzdő  

 Krónikus beteg  
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Kérem, hogy olvassa figyelmesen végig az állításokat és jelölje az alábbi skálán az 

egyetértése mértékét! 

(-3 nagyon nem értek egyet, -2 nem értek egyet, -1 inkább nem értek egyet, +1 

inkább egyetértek, +2 egyetértek, +3 teljes mértékben egyet értek)  

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára:  

  -3 -2 -1 +1 +2 +3 

A fogyatékos gyerekek szüleinek kevésbé kellene 

szigorúnak lennie, mint a többi szülőnek.        

A testi fogyatékos személyek ugyanolyan intelligensek, 

mint akik nem fogyatékosok.       

A fogyatékosokkal jobban ki lehet jönni, mint a többi 

emberrel.        

A legtöbb fogyatékos ember sajnálja magát.  
      

A fogyatékosok ugyanolyanok, mint bárki más.  
      

A fogyatékos gyerekek számára nincs szükség 

különleges iskolára.       

A fogyatékosoknak az lenne a legjobb, ha különleges 

közösségekben élhetnének és dolgozhatnának.        

A kormány feladata, hogy a fogyatékosokról 

gondoskodjon.        

A legtöbb fogyatékos ember nagyon szomorú.  
      

A fogyatékosoknak nem kellene arra számítaniuk, hogy 

képesek ugyanazokat a feltételeket teljesíteniük, mint a 

nem fogyatékosoknak.  
      

A fogyatékosok ugyanolyan boldogok, mint a nem 

fogyatékosok.        

A súlyosan fogyatékosokkal nem nehezebb kijönni, 

mint a könnyebben fogyatékosokkal.        

Egy fogyatékos számára majdnem lehetetlen normális 

életet élni.        

Nem lehet túl sokat várni egy fogyatékostól.  
      

A fogyatékosok nagyobbrészt zárkózottak.  
      

A fogyatékosokat könnyebb felidegesíteni, mint a nem       
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  -3 -2 -1 +1 +2 +3 

fogyatékosokat.  

A fogyatékosoknak nem lehet normális társasági életük.  
      

A legtöbb fogyatékos úgy érzi, hogy nem olyan jó, mint 

a többi ember.        

Vigyáznod kell a szavaidra, ha egy fogyatékossal 

beszélgetsz.        

A fogyatékosok gyakran mogorvák.  
      

 

Kérem, hogy olvassa figyelmesen végig az állításokat és jelölje az alábbi skálán az 

egyetértése mértékét! 

(-3 nagyon nem értek egyet, -2 nem értek egyet, -1 inkább nem értek egyet, +1 

inkább egyetértek, +2 egyetértek, +3 teljes mértékben egyet értek)  

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára:  

  -3 -2 -1 +1 +2 +3 

A fogyatékos emberek gyakran barátságtalanok. 
      

A fogyatékosoknak nem kellene az állásokért 

versenyezniük a fizikailag normális emberekkel.        

A fogyatékosok érzelmesebbek, mint a többi ember.  
      

A legtöbb fogyatékos öntudatosabb, mint a többi ember.  
      

Pontosan annyit várhatunk el egy fogyatékostól, mint 

egy nem fogyatékostól.        

A fogyatékos dolgozók nem lehetnek olyan sikeresek, 

mint a többi dolgozó.       

A fogyatékos emberek általában nem tesznek hozzá 

sokat a világhoz.        

A legtöbb nem fogyatékos nem házasodna össze 

bárkivel, aki fizikailag fogyatékos.        

A fogyatékosok is ugyanúgy lelkesednek dolgokért, 

mint a nem fogyatékosok.        

A fogyatékosok érzékenyebbek, mint a többi ember. 
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  -3 -2 -1 +1 +2 +3 

A súlyosabban fogyatékos emberek általában 

elhanyagoltabbak.        

A legtöbb fogyatékos ember úgy érzi, hogy ugyanolyan 

jó, mint a többi ember.        

A jogosítvány megszerzéséhez szükséges vizsgának 

komolyabbnak kellene lennie a fogyatékosok esetében, 

mint a nem fogyatékosoknál.  
      

A fogyatékosok általában barátságosak.  
      

A fogyatékos emberek nem annyira lelkiismeretesek, 

mint a fizikailag normális emberek.        

A súlyosabban fogyatékos emberek valószínűleg jobban 

aggódnak az egészségük miatt, mint a kevésbé 

fogyatékosak.  
      

A legtöbb fogyatékos nem elégedetlen magával.  
      

Több különc fordul elő a fogyatékosok között, mint a 

nem fogyatékosok között.        

A legtöbb fogyatékos nem kedvetlenedik el könnyedén.  
      

A legtöbb fogyatékos neheztel a fizikailag normális 

emberekre.        

A fogyatékos gyerekeket versenyeztetni kellene a 

fizikailag normális gyerekekkel.        

A legtöbb fogyatékos képes gondoskodni magáról.  
      

Az lenne a legjobb, ha a fogyatékosok együtt élnének és 

dolgoznának a nem fogyatékosokkal.        

A legtöbb súlyosan fogyatékos ember ugyanolyan 

ambiciózus, mint a fizikailag normálisak.        

A fogyatékosok ugyanolyan magabiztosak, mint a többi 

ember.       

A legtöbb fogyatékosnak több gyengédségre és 

dicséretre van szüksége, mint a többi embernek.        

A fizikailag fogyatékos emberek gyakran kevésbé 

intelligensek, mint a nem fogyatékosok.        

A legtöbb fogyatékos ember különbözik a nem 

fogyatékosoktól.        
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  -3 -2 -1 +1 +2 +3 

A fogyatékosok nem szeretnének több szimpátiát kapni, 

mint bárki más.        

Ahogy a fogyatékosok viselkednek, az irritáló.  
      

 

Kérem, hogy olvassa figyelmesen végig az állításokat és jelölje az alábbi skálán az 

egyetértése mértékét! 

(-3 nagyon nem értek egyet, -2 nem értek egyet, -1 inkább nem értek egyet, +1 

inkább egyetértek, +2 egyetértek, +3 teljes mértékben egyet értek) * 

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára:  

  -3 -2 -1 +1 +2 +3 

A fogyatékosok általában barátságosak.  
      

Azoknak az embereknek, akik fogyatékosok, nem 

kellene jövedelemadót fizetnie.        

A fogyatékosok nem érzelmesebbek, mint a többi 

ember.        

A fogyatékosoknak lehet normális társadalmi élete. 
      

A legtöbb fizikailag fogyatékos embernek chip van 

beültetve a vállába.        

A fogyatékos dolgozók is lehetnek olyan sikeresek, 

mint a többi dolgozó. (a)       

Nagyon kevés fogyatékos szégyelli a fogyatékosságát.  
      

A legtöbb ember kényelmetlenül érzi magát, ha 

fogyatékosokkal van együtt.        

A fogyatékosok kevesebb lelkesedést mutatnak, mint a 

nem fogyatékos emberek.        

A fogyatékos emberek nem jönnek ki könnyebben a 

sodrukból, mint a többi ember.        

A fogyatékos emberek gyakran kevésbé agresszívak, 

mint a normális emberek.        

A legtöbb fogyatékos megházasodik és gyerekei 

lesznek.        
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  -3 -2 -1 +1 +2 +3 

A legtöbb fogyatékos nem bánkódik jobban, mint bárki 

más.        

A munkáltatóknak nem lenne szabad kirúgnia a 

fogyatékos embereket.        

A fogyatékosok nem olyan boldogok, mint a nem 

fogyatékos emberek.        

A súlyosan fogyatékos emberekkel nehezebb kijönni, 

mint a kevésbé súlyosan fogyatékosokkal.        

A legtöbb fogyatékos elvárja a különleges bánásmódot.  
      

A fogyatékosoknak nem szabadna azt hinni, hogy 

normális életet élhetnek.        

A legtöbb fogyatékos könnyen elbátortalanodik.  
      

A legrosszabb dolog, ami egy emberrel történhet, ha 

súlyosan megsérül.        

A fogyatékos gyerekeket nem lenne szabad 

versenyeztetni a nem fogyatékosokkal.        

A legtöbb fogyatékos nem sajnálja magát.  
      

A legtöbb fogyatékos inkább a többi fogyatékossal 

szeret együtt dolgozni.        

A legtöbb súlyosan fogyatékos ember nem olyan 

ambiciózus, mint a többi ember.        

A fogyatékosoknak nincs akkora önbizalma, mint a 

fizikailag normálisaknak.        

A legtöbb fogyatékos nincs szüksége több gyengédségre 

és dicséretre, mint a többi embernek.        

Az lenne a legjobb, ha a fogyatékosok egymás között 

házasodnának.        

A legtöbb fogyatékosnak nincs szüksége különleges 

figyelemre.        

A fogyatékosok jobban vágynak mások szimpátiájára, 

mint a többi ember.        

A legtöbb fizikailag fogyatékos embernek más a 

személyisége, mint a normális embereknek.       
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Kérem, adja meg neptun kódját!  

Kérem, adja meg email címét!  

Egyéb észrevételek, megjegyzések, tapasztalatok a témával kapcsolatban?   

Köszönöm a segítségét, további szép napot!   
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4. Melléklet Interjúkérdések 
 

1. Jelenleg dolgozik-e?  

(mit, mióta, mennyi idő alatt találta, mennyire illik a végzettségéhez, egyedüli 

„megváltozott munkaképességű” a munkahelyen vagy több sorstárssal dolgozik 

együtt, előnyök/hátrányok?, javaslatok) 

 

2. Miért dolgozik, mik a főbb motivációi? 

 

3. Milyenek a munkakörülmények?           

(hely, idő, munkatartalom, követelmények/teljesítménymérés, bérezés) 

 

 

4. Milyen a kapcsolata a kollégákkal, felettessel? Mennyi ideig tartott az 

alkalmazkodás? 

 

5. Mennyi ideig tartott a munkakeresés, milyen tapasztalatai voltak?            

(pozitív és negatív, a keresés időszakát hogyan élte meg) 

 

6. Mennyire elégedett a jelenlegi helyzetével? 

 

7. Mik a tervei?                    

(karrier: jelenlegi helyzetét „végleges” vagy „átmeneti” megoldásnak tekinti, ha 

ez csak „átmeneti”, milyen „véglegeset” szeretne?) 

 

8. Mit gondol a minősítési rendszerről?               

(ő maga milyen minősítéssel rendelkezik), hogyan lehetne azon javítani? 

 

 


