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Bevezető
Kedves Érdeklődők!

Ez a tájékoztató anyag a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás

Intézetének munkatársai által szervezett 2022 őszén megrendezésre kerülő

szülőklubon elhangzott előadás anyagát tartalmazza. Ez úton is köszönjük a

FORENO, a SOSZI és a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály valamint a Győr-

Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal győri Családtámogatási és

Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Osztály munkatársainak a

segítségét!

A tájékoztató célja, hogy bemutassa a tartós betegséggel és fogyatékossággal

élő emberek elhelyezkedési lehetőségeit a munkaerőpiacon.

Az információk viszont tájékoztató jellegűek! Javasoljuk, hogy egyénre szóló

tájékoztatásért forduljanak a diákban megnevezett Intézmények

munkatársaihoz, illetve a Sopron és Környéke Család-és Gyermekjóléti Intézet

munkatársai, köztük a Soproni Járás területén elérhető fogyatékosságügyi

tanácsadó, is térítésmentes segítséget nyújtanak az eligazodáshoz.



Merre tovább a (speciális) iskola elvégzése 
után?

 Sajátos nevelési igényű (SNI) fiatalok a 27. életévük betöltéséig járhatnak a

„speciális iskolába”, ahol képességeiktől függően különböző szakképesítést

szerezhetnek.

 Aki képes rá és szeretne még tanulni, érdemes tudnia, hogy felnőttképzésben az

állam két szakképesítés megszerzését ingyenesen támogatja, korhatár nélkül.

 Tartós betegséggel és fogyatékossággal élő fiataloknak, az iskola elvégzését

követően, ha korábban még nem tették meg, érdemes kérelmezni valamelyik

családtámogatási és társadalombiztosítási ellátást, ezek lehetnek: saját jogú

családi pótlék vagy fogyatékossági támogatás és rokkantsági járadék. A

megváltozott munkaképességű személyek ellátásának megállapításához, ami a

rokkantsági ellátás vagy rehabilitációs ellátás, szükség van biztosítási időre

(többféle a jogszabályban tételesen meghatározott jogviszony, de jellemzően a

keresőtevékenység, azaz a munkaviszony).



Merre tovább a (speciális) iskola elvégzése 
után?

 Jó tudni, hogy, ha a fiatal az iskola befejezését követő 180 napon belül 30 napnál

hosszabb megszakítás nélkül „biztosítottá vált” (jellemzően munkába tudott állni és

egybefüggően 30 napot dolgozik), jogosultságot szerezhet rehabilitációs vagy

rokkantsági ellátásra. Tehát, aki tud, annak érdemes elhelyezkednie az iskola

befejezését követően egyszerre.

 Aki nem tud elhelyezkedni, „biztosítási idő” (munkaviszony) hiányában is kérheti a

„komplex minősítését”. Ilyenkor ugyan még rehabilitációs/rokkantsági ellátást nem

tudnak megállapítani, de a fiatal, a komplex minősítés birtokában, megváltozott

munkaképességű munkavállalóként tud elhelyezkedni, amivel aztán szert tehet

biztosítási időre és jogosultságot rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásra.



Merre tovább a (speciális) iskola 
elvégzése után?

 A rokkantsági járadék nem összekeverendő a rokkantsági ellátással.

Együttesen ezek nem is állapíthatóak meg. Rokkantsági járadék iránti

kérelmet annak a fiatalnak érdemes benyújtania, akinek az állapota a

betegsége, fogyatékossága miatt súlyosabb és ezáltal elhelyezkedési esélyei is

kizártak vagy jóval nehezebbek. A rokkantsági járadék igényléséhez nem

feltétel, hogy a kérelmező rendelkezzen már biztosítási idővel.

 Az ellátásokról részletesen a szeptemberi szülőklubbon tartottunk előadást,

aminek PPT-je is elérhető!



Ki a megváltozott munkaképességű személy?

 Alapvetően, az aki rendelkezik érvényes „komplex minősítéssel” (ezt a

megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak - ami a rokkantsági

ellátás és a rehabilitációs ellátás - kérelmezésekor szokták kiállítani) és az

alapján az egészségi állapota 60%-os vagy kisebb mértékű. Abban az esetben

is, ha rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást viszont nem tudtak számára

megállapítani.

 Megváltozott munkaképességű az is, akinek nincs „komplex minősítése”, de

jogosult fogyatékossági támogatásra vagy rokkantsági járadékra. (Ez a

munkáltató szempontjából érdekes, mert a jogszabályok előírják, hogy ki után

tudnak adókedvezményt igénybe venni és mentesülni a rehabilitációs

hozzájárulás alól.)



Hol dolgozhatnak a megváltozott 
munkaképességű személyek?
 Lényegében bárhol, inkább az számít, hogy végzettségük és képességeik

mellett a tartós betegségük vagy fogyatékosságuk miatt milyen munkaköröket

tudnak betölteni. A munkavállalást minden esetben meg kell, hogy előzze

foglalkozás-egészségügyi vizsgálat, az egyes munkaköröknél kizáró tényező

lehet bizonyos betegségek, állapotok megléte.

 El lehet helyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, nincs kizárva, hogy egy

megváltozott munkaképességű ember vállalkozó vagy őstermelő lehessen vagy

közfoglalkoztatásban vegyen részt.

 Azonban van

- akkreditált foglalkoztatás és van

- fejlesztő foglalkoztatás is.

Ezekben a helyzetekben, kimondottan a megváltozott munkaképességű

embereknek biztosítanak védett körülmények között munkalehetőségeket.



Mit jelent az akkreditált foglalkoztatás?

 Megváltozott munkaképességű személyek számára szól, ezért feltétel, hogy

a munkavállaló rendelkezzen érvényes komplex minősítéssel.

 Az akkreditált foglalkoztatók védett körülményeket biztosítanak a

munkavállalóik számára. Azoknak a cégeknek, akik akkreditált foglalkoztatók

szeretnének lenni, meg kell felelniük bizonyos szabályozásnak, ami ha

megvalósul, egy tanúsítványt és támogatásokat is kapnak („rehabilitációs

akkreditációs tanúsítvány”) de ellenőrzik is a megfelelő működésüket.

 Az akkreditált foglalkoztatásnak két típusa van, attól függően, hogy a

megváltozott munkaképességű személy rehabilitálható-e vagy sem. Az, hogy

valaki rehabilitálható-e, a komplex minősítés során vizsgálják és lényegében

azt jelenti, hogy van-e esélye az illetőnek a képességeinek megfelelő helyen

munkát vállalni, be- vagy visszailleszkedni a munkaerőpiacra.



Az akkreditált foglalkoztatás lehet:

 Tartós foglalkoztatás, olyan munkaviszony, ami védett körülmények között

megőrzi, fejleszti a megváltozott munkaképességű munkavállaló

munkakészségét, képességeit.

 Tranzit foglalkoztatás, szintén munkaviszony, szintén védett körülmények, de

ez a foglalkoztatás a rehabilitálható megváltozott munkaképességű

munkavállalóknak szól és célja, hogy felkészítse a munkavállalót a nyílt

munkaerőpiaci foglalkoztatásra.

 Soproni akkreditált foglalkoztatók: FORENO Nonprofit Kft. és az ERFO

műhely, ami a Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátásában működik.

 A környéken található még Beleden egy akkreditált foglalkoztató a MOVE

Nonprofit Közhasznú Zrt. és Kapuváron a Kapuvári Kéz-Mű és Szociális

Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Kft.



Kihez fordulhatok munkakeresési kérdésekkel?

 Alapjában véve minden munkavállaló a Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályához fordulhat. Ezt hívták régen „munkaügyi központnak”.
Álláskeresőként viszont, a megváltozott munkaképességű személyeket csak akkor
vehetik nyilvántartásba, ha nem kapnak rehabilitációs vagy rokkantsági ellátást.

 A Soproni Járási Foglalkoztatási Osztály a Kőszegi út 1/A. szám alatt található,
hétfőtől csütörtökig 9 és 15 óra között, pénteken 9 és 12 óra között van
nyitva.

 Kimondottan a megváltozott munkaképességű munkavállalóknak nyújtanak
rehabilitációs szolgáltatást a megyei kormányhivatalok rehabilitációs
hatóságainak munkatársai, a rehabilitációs szakügyintézők.

 Vannak akkreditált, foglalkozási rehabilitációs szervezetek, ahol még több
szolgáltatás elérhető a megváltozott munkaképességű munkavállalók számára,
azzal a céllal, hogy segítsék az elhelyezkedésüket. Sajnos, Sopronban nincs ilyen
szervezet. A megyénkben a Máltai Szeretetszolgálat nyújt Kapuváron, Csornán és
Győrben ilyen szolgáltatást, ill. Győrben a Szent Cirill és Method Alapítvány is
foglalkozik ezzel a feladattal.



Rehabilitációs szolgáltatás

 Ez egy állami feladat

 A helyi „munkaügyi központokban” elérhetőek a rehabilitációs
szakügyintézők

 Tóth Ágnes és Montvainé Adler Ágnes rehabilitációs szakügyintézők a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal győri Családtámogatási és
Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Osztályának munkatársai, ezért
nincsenek mindig Sopronban. Telefonszámuk: 0696/795-863

 Sopronban Ügyfélfogadás havonta két alkalommal van, minden hónap első
hetében csütörtökön és harmadik hetében hétfőn 9 és 12 óra, valamint 13 és
15 óra között,

 a soproni „munkaügyi központban”, hivatalos elnevezés szerint a Soproni
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán a Sopron, Kőszegi út 1/A. alatt



Kik fordulhatnak a rehabilitációs 
szakügyintézőkhöz?

- Azoknak az embereknek, akik számára rehabilitációs ellátást állapítottak 

meg, kötelező az együttműködés a rehabilitációs szakügyintézőkkel, a 

határozat kézhez vételétől számított 10 napon belül fel kell venniük a 

kapcsolatot az ügyintézőkkel.

- A rehabilitációs szolgáltatás során regisztrálják a munkavállalókat, segítenek 

munkát keresni. 

- A felajánlott munkalehetőségeknek a rehabilitációs ellátásban részesülőknek 

utána kell járniuk.

- Akkor is keresni kell az ügyintézőket, ha a rehabilitációs ellátásban részesülő 

személy saját maga el tudott helyezkedni és emiatt nem igényel segítséget a 

munkavállalás során.



Kik fordulhatnak még a rehabilitációs 
szakügyintézőkhöz?

Azok a személyek, akik szeretnének munkát vállalni és

 akiknek rokkantsági ellátást állapítottak meg 

 vagy egyéb ellátásban részesülők– saját jogú családi pótlék, fogyatékossági 

támogatás, rokkantsági ellátás

 vagy komplex minősítés alapján megváltozott munkaképességű személyek, 

de ellátásban nem részesülnek.

Ezekben a helyzetekben nincs együttműködési kötelezettség, nem kell az 

érintett személyeknek megjelenniük, de a rehabilitációs szakügyintézők nekik is 

segíteni tudnak az elhelyezkedésben, tehát érdemes hozzájuk fordulni.



Mit csinálnak a rehabilitációs szakügyintézők? 

 Segítséget nyújtanak a megváltozott munkaképességű személyek 

elhelyezkedésében.

Milyen módon segítsenek?

- Kapcsolatban állnak a munkáltatókkal, köztük az ún. akkreditált 

foglalkoztatókkal is, akik szeretnének megváltozott munkaképességű személyt 

foglalkoztatni.

- Nyilvántartást vezetnek a náluk jelentkező megváltozott munkaképességű 

személyekről, 

- ezek által segítik az álláshelyre való közvetítést.



Kihez fordulhatok munkakeresési 
kérdésekkel? – Érték vagy és Akadályugrás 
portálok

 Érdemes tájékozódni még az interneten is, az „Érték vagy” portált tudjuk
ajánlani. Ez az oldal a megváltozott munkaképességű munkavállalók
elhelyezkedését segíti, nagyon jó tájékoztató anyagokat lehet ott találni,
vannak kalkulátorok, melyek segítségével rákereshetünk, hogy egy adott
betegséggel milyen munkakörökben helyezkedtek el más munkavállalók, ill.
meghatározott foglalkoztatási tényezők pl. ha valaki jó látást igénylő
szakmára nem alkalmas, milyen szakmákban helyezkedhet el.

 Emellett az „Érték vagy” portálon vannak konkrét álláslehetőségek és
regisztrálni is lehet, ebben az esetben közvetlen információkkal segítik az
elhelyezkedést.

 Hallássérültek számára a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
(SINOSZ) létrehozta az „Akadályugrás” portált. Itt szintén konkrét
álláslehetőségek is vannak.



Kihez fordulhatok munkakeresési 
kérdésekkel? - Család-és Gyermekjóléti 
Szolgálat 
 Segíteni tudunk mi – Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás 

Intézete– is. A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő munkatársai 

segítenek az álláshirdetésre jelentkezésben, önéletrajz megfogalmazásában, 

állásinterjúra való felkészülésben. 

 Elérhetőségeink:

 Sopron, Vasvári P. u 2/A

 Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-14 óráig

 Tel: 99/524-361

 E-mail: szolgalat-sopron@gyerko.hu

Fogyatékossággal kapcsolatos kérdésekben a Család és Gyermekjóléti Intézet

fogyatékosságügyi tanácsadójához is tudnak fordulni, aki a 30/234-8533-as

telefonszámon elérhető.

mailto:szolgalat-sopron@gyerko.hu


Elhelyezkedési lehetőségek Sopronban

 Akkreditált munkahelyek: 

- FORENO Nonprofit Kft.

- ERFO azaz KÉZMŰ-ERFO-FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft.

 Szociális foglalkoztatás, ami a Soproni Szociális Intézmény Pszichiátriai 

Betegek Ellátásában elérhető



Foreno Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft.
9400 Sopron, Fraknói utca 22.

Kiket foglalkoztat?

 Érvényes komplex minősítéssel rendelkező,  50-100% egészségkárosodott személyeket (C1, C2, 

B1, B2, D, E. kategóriák)

Milyen részlegek vannak?

 szerelde, nyomda-kötészet, hullámkarton dobozgyártás

Mennyi a munkaidő?

 Napi 4, 5, 6, ill. 7 óra (kivéve az irányításba, munkaszervezésben dolgozók)

Kinél lehet jelentkezni

 Jelentkezni személyesen és telefonon lehet Major Lajos igazgatónál (99/511-886) vagy Almási 

Melinda tanácsadó és mentornál (99/511-884) lehet



Munkába álláshoz szükséges dokumentumok:

 Személyi igazolvány, lakcím kártya, adókártya, TAJ kártya

 Komplex minősítési szakvélemény

 Rehabilitációs / rokkantsági ellátás megállapításáról vagy elutasításáról szóló határozat

 Hatósági bizonyítvány (kérelemre adja ki a Kormányhivatal Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs osztálya

 Ellátást igazoló zöld szelvény, melyet minden évben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság állít ki.

 TB kiskönyv

 Bankszámlaszám

 Amennyiben gondnokság alá van helyezve, az erről szóló határozat

 Fogyatékossági támogatás/ rokkantsági járadék/ emelt összegű családi pótlék/ árvaellátás 

megállapításáról szóló határozat, amennyiben rendelkezik ilyen ellátással

 Foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmasság (ezt a cég kezdeményezi)

 Iskolai bizonyítványok, egyéb képzettséget igazoló dokumentumok

 Ajánlattételi lap vagy Közvetítő lap, melyet a GYMS Megyei Kormányhivatal állít ki a 

felvétel során



ERFO
9400 Sopron, Uszoda u. 9.

 Országszerte vannak telephelyei, ezek egyike Sopronban a SOSZI (Soproni Szociális Intézmény) 

Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátójával egy épületben, de egymástól függetlenül működik. 

 Az üzemvezető Szabó Zsófia 30/757 86 19

 Akkreditált intézmény

Ki jelentkezhet?

- Legalább 40%-ban egészségkárosodott, érvényes komplex minősítéssel rendelkező emberek 18 

éves kortól 65 éves korig (öregségi nyugdíjig)

- Nem számít, hogy van-e ellátása valakinek, a lényeg, hogy meglegyen  komplex minősítése

- Ugyan a Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátásában van a műhely, de attól független és nem 

feltétel, hogy pszichiátriai beteg legyen a jelentkező

- Kézügyesség, számolási képesség nem árt, ha van 

- 3 hónap a próbaidő



Mit lehet dolgozni?

 Egyszerűbb bedolgozói feladatokat végeznek el ( pl.mappa hajtogatása, lyukasztása, fűzése)

Mennyi a munkaidő?

- Heti 20 óra (4 napos munkahét- hétfőtől Csütörtökig – 5 óra/nap)

Mennyit lehet keresni?

- 65 ezer Ft/hó (ha nincs semmilyen adókedvezmény)

- A vidéki munkavállalóknak 100 % útiköltség térítés van

25 fős a műhely, 2022.december 01-től 2023. február 28-ig leáll az ERFO, a dolgozók szabadságon 

lesznek, így biztosítva azt, hogy fizetésüket ez idő alatt is megkaphassák,  ezért jelenleg nem lehet 

jelentkezni



Fejlesztő foglalkoztatás - Soproni Szociális 
Intézmény Pszichiátriai Betegek Ellátása

Sopron, Uszoda u.9.

 A Pszichiátriai Betegek Ellátása Sopronban, az Uszoda utca 9. szám alatt 

található, ahol elérhető 

- Közösségi pszichiátriai ellátás

- Nappali ellátás

- Fejlesztő foglalkoztatás

Az épületben működik a budapesti székhelyű KÉZMŰ-ERFO-FŐKEFE Közhasznú 

Nonprofit Kft. egyik telephelye is („Uszoda utca ERFO-ként” szoktak említeni)



Fejlesztő foglalkoztatás

Speciális foglalkoztatás, köztes forma, több, mint terápiás célú tevékenység, de nem

hagyományos értelemben vett munkaviszony a munkaerőpiacról időlegesen vagy

tartósan kiszorult pszichiátriai betegek és/vagy fogyatékkal élő megváltozott

munkaképességű emberek számára.

Ki jelentkezhet fejlesztő foglalkoztatásra?

- Olyan aktív korú személyek, akik szociális szolgáltatást vagy ellátást vesznek

igénybe és

- fogyatékossággal élő vagy pszichiátriai betegek vagy szenvedélybetegek vagy

hajléktalanok.

Mivel Sopronban a Pszichiátriai Betegek Ellátásában működik a fejlesztő foglalkoztatás,

elsősorban a Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátásának és a Közösségi Pszichiátriai

Ellátás igénybe vevőit várják.



Kitérő- mit kell tudni a Pszichiátriai Betegek Nappali 
Ellátásáról?

- 18 év feletti, saját otthonukban élő pszichiátriai betegek (BNO 10 szerint F20-29,

F31-33, F40-42 diagnózissal rendelkeznek) jelentkezhetnek

- Háziorvosi ajánlás, szakorvosi vélemény, jövedelemnyilatkozat szükséges

- A nappali ellátás igénybevétele térítési díjfizetési köteles, de a fizetendő térítési díj

összege függ attól, hogy kinek mennyi a jövedelme és kér-e étkezést vagy sem

- A nappali ellátásnak csak egyik része a fejlesztő foglalkoztatás, emellett színes

szabadidős programokat nyújt, van lehetőség tisztálkodásra, mosásra, igény szerint

meleg étkezésre, segítenek az életvitel vezetésében, ügyintézésben egyénre szabott

mentális gondozást végeznek

A Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátásának vezetője: Szabó Nikoletta

A Nappali Ellátás elérhető:

- Sopron, Uszoda u.9. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között

- Telefonszám: 20/503-1802 E-mail cím: pbne@soszi.hu



…és mit kell tudni a Közösségi Pszichiátriai 
Ellátásáról?
 Krónikus pszichiátriai betegséggel élő emberek és hozzátartozóik számára

nyújt segítséget, hasonlóan a Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátásához, azzal

az eltéréssel, hogy igény szerint az otthonukban is felkereshetik az igénybe

vevőket és a Közösségi Pszichiátriai Ellátás térítésmentes szolgáltatás.

 Az Ellátás közösségi gondozói más segítő tevékenységeik mellett a

pszichiátriai betegséggel diagnosztizált emberek elhelyezkedésében is

tudnak segítséget nyújtani, a megfelelő álláslehetőségek felkutatásával,

álláshirdetésre való jelentkezéssel, önéletrajz készítésében, ügyintézésben.

 Közösségi gondozók: Horváth Beáta és Pap-Rákóczi Klaudia

Elérhetőek:

- Sopron, Uszoda u.9

- Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között

- Telefonszám: 20/503-1802

- E-mail cím: pbne@soszi.hu



De vissza a fejlesztő foglalkoztatáshoz…

A bekerüléshez szükséges:

- a szociális ellátás vezetőjének javaslata

- foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat, amihez pszichiátriai szakvéleményt is kérnek

- munka-és szervezetpszichológusi vizsgálat.

Mit lehet dolgozni?

 Egyszerűbb bedolgozói feladatokat végeznek el.

Mennyi a munkaidő?

- Minimum nincs meghatározva, maximum napi 6 óra/heti 30 óra lehet.

Mennyit lehet keresni?

- Mivel ez fejlesztési jogviszonynak számít, a foglalkoztatásban résztvevők fejlesztési díjra
jogosultak.

- A fejlesztési díjból nyugdíjjárulékot vonnak, szolgálati időnek számít, adómentes
jövedelem, de nincs szabadság, táppénz, a ténylegesen ottlévő órákat tudják elszámolni

- Nettó 500 Ft/óra, havonta átlagosan 40 ezer forintot kapnak jelenleg a fejlesztő
foglalkoztatásban résztvevő emberek

15 fős a műhely, a műhelyvezető Nagyné Németh Edit



Nyílt munkaerőpiac

 Ebben az előadásban most nem mutatunk be nyílt munkaerőpiaci
foglalkoztatókat, de érdemes tudni, hogy vannak olyan vállalatok, melyek
kiemelt hangsúlyt fordítanak a megváltozott munkaképességű
munkavállalók támogatására, alkalmazására. Ezek közül a (nagy)vállalatok
közül Sopronban is működik:

- Magyar Posta Zrt. ,a vállalat éppen a közeljövőben szervez (11.30-án)
„toborzási napokat” megváltozott munkaképességű munkavállalók számára.

- Tesco Global Áruházak Zrt.

- Szerencsejáték Zrt., ami működtet egy kizárólag megváltozott
munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató sorsjegy-hálózatot is

- Ikea Industry Magyarország Kft.

- Auchan Magyarország Kft.

- Decathlon


