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a magyar munkaerő-piaci helyzetre általánosságban jellemzően a hallássérült
pályakezdők - legyenek bár szakmunkások, illetve érettségizettek - nehezen talál-
nak munkát. annak ellenére, hogy a speciális iskolákat végző hallássérült fiatalok
szinte mindegyike szerez valamilyen szakképesítést, többségük nem rendelkezik
korszerű, piacképes szaktudással. méginkább igaz ez azokra a hallássérült embe-
rekre, akik korábban betanított munkás végzettséget szereztek vagy a hagyomá-
nyos szakmák területén kaptak szakképesítést. Többségüket olyan munkákra ké-
pezték ki, melyek ma a leggyorsabb ütemben tűnnek el. a munkahely megszerzé-
sében és megtartásában az egyik kulcsprobléma a „szaktudásbeli szakadék”, mely
az oktatás és képzés területén is változtatásokat igényel. a 2001-es népszámlálás
(KSH, 2002.) adatai szerint a hazánkban élő 53.565 fő hallássérült ember közül
44.679 fő a nagyothallók és 8.886 fő a siketek száma. a hallássérült emberek
mindkét csoportja iskolázottsági szint tekintetében elmarad a teljes lakosságban
kimutatott iskolázottsági szinttől, ugyanakkor a siketek csoportja fokozottan hát-
rányos helyzetű. a nagyothalló és siket csoport között döntő különbség mutatható
ki a végzettséggel nem rendelkezők és a közép-, illetve felsőfokú végzettségűek
körében. eltérés tapasztalható az iskolázottsági szint tekintetében az ország egyes
régiói között is, a Budapesten élő hallássérült emberek magasabban iskolázottak,
ugyanakkor bizonyos megyékben (Jász-Nagykun, Nógrád, zala, Szabolcs-Szatmár-
Bereg, Békés, Bács-Kiskun és Heves) az átlagnál alacsonyabban képzettek
(abonyi, 2003).

a 2001-es népszámlálás (KSH, 2002.) adatai szerint a hallássérült emberek
közül 5867 fő volt foglalkoztatott, ez az arány (11%) jóval kisebb, mint a teljes
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népesség körében (50%). a két csoport - nagyothalló és siket csoport - között 
nem volt számottevő eltérés a foglalkoztatottság arányában. munkanélküliként
szerepelt 1075 fő hallássérült személy, ők a teljes hallássérült populáció 2%-át
alkotják. Saját jogú nyugellátásban (27922 fő), illetve rokkantnyugdíjban 
részesült (8793 fő) összesen 36715 fő, mely a teljes hallássérült populáció 69%-
a, illetve eltartott volt 5257 fő (9%). a gazdasági aktivitás korábbi – az 1990-es 
népszámlálás adataiból származó – mutatóival történő összevetés (KSH, 1995.)
szerint a hallássérült emberek gazdasági aktivitása az elmúlt tíz évben csökkent,
az eltartottak (gyermekkorúak) arányának csökkenése mellett, ugyanakkor nőtt
az inaktív keresők száma. ez annak ellenére így van, hogy az elmúlt 10 évben a
hallássérültek iskolázottsága nőtt. az iskolázottsági szint növekedése azonban
nem hozta magával a hallássérült emberek jobb munkaerő-piaci lehetőségeit, illet-
ve a foglalkoztatottak számának növekedését. Bár a statisztikai adatok tanúsága
szerint az elmúlt 10 évben a teljes magyar népességben nőtt a foglalkoztatottak
aránya, több lett a munkahely, ez azonban nem járt együtt a hallássérült emberek
helyzetének pozitív változásával. vélhetően – és az adatok is erre utalnak – a
leszázalékoltatás, illetve a fogyatékossági járadék bevezetése nem segítette elő a
gazdasági aktivitási mutatók pozitív irányú változását, illetve az iskolázottsági
szint növekedésének önmagában nincs rövid távon kimutatható hatása a 
hallássérült emberek munkaerő-piaci esélyeinek javulására. a kedvezőtlen hely-
zet fennmaradásának hátterében további tényezők keresendők, melyek a munka-
erő-piac jelentős átalakulásával is magyarázhatók. Csökkent a nagyüzemek mel-
lett működő tanműhelyek száma, mely kedvezőtlenül hatott a szakmatanulási
lehetőségekre. a mester melletti egyéni szakmatanulás komoly anyagi terheket
ró az amúgy is sok esetben anyagi nehézségekkel küzdő családokra, ezáltal nem
nyújt valódi alternatívát a korábbi szakképzési formák kiváltására. a korábban
jellemző rehabilitációs munkahelyek - állami célszervezetek, melyek csoportosan
foglalkoztattak siket és nagyothalló személyeket hagyományos (asztalos, kárpitos,
lakatos, mechanikai műszerész, nyomdász, könyvkötő, burkoló, varrónő) - 
szakmáikban, száma csökkent. Ugyanakkor a versenyszférában lévő munkáltatók,
az egyébként is magas munkanélküliség mellett, a támogatások ellenére sem
alkalmaznak könnyen megváltozott munkaképességű, fogyatékos munka
vállalókat. a munkanélkülivé vált hallássérült személyek számára a munkaügyi
központok által szervezett át- és továbbképzések csak korlátozott mértékben ve-
hetők igénybe. Jó néhányuk esetében ez összefügg alacsony képzettségükkel, az
érettségi bizonyítvány hiányával, mely többnyire alapfeltétele a szervezett képzé-
seknek. akadályozó tényező lehet a hallássérülés nyomán előálló alacsonyabb
nyelvi kompetencia, mely megnehezíti a hallássérült személyek részvételét a hal-
lók számára szervezett képzéseken. a hallássérült emberek munkavállalási lehe-
tőségeit a fentebb vázolt tényezőkön túl a munkaerőpiac keresleti jellemzői hatá-
rozzák meg. „a fogyatékosok iránti munkaerő-piaci kereslet alacsony. ez egyfelől
abból adódik, hogy a munkaadók nem eléggé informáltak a fogyatékosokkal
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kapcsolatban, és ennek nyomán félelmeik vannak a fogyatékosok által végzett
munkát illetően: vagy meg vannak arról győződve, hogy a fogyatékosok feltét-
lenül alacsonyabb teljesítménnyel végzik a munkát, mint az épek, vagy azt hiszik,
hogy csak nagy és speciális beruházások révén hozhatók létre a fogyatékosokat
hatékonyan alkalmazni tudó munkakörülmények." (Bánfalvy, 2002, 56. p) a hal-
lássérült munkavállalókkal kapcsolatos a munkaadók részéről megjelenő legfon-
tosabb előítélet a kommunikáció képtelensége. Ha tudomást szereznek a hallássé-
rülésről, nem merik vállalni a foglalkoztatást, mert félnek a kommunikációs
nehézségektől. annak ellenére így van ez, hogy a hallássérültek egy jelentős cso-
portjának nincsenek, vagy enyhe fokúak a kommunikációs problémái, a hallás-
sérülés is korrigálható ma már korszerű segédeszközök révén.

Jelen tanulmány keretében egy, a felnőtt hallássérültek szakképzésére kon-
centráló phare program által támogatott modellt szeretnénk bemutatni. a modell
helyszíne Nógrád megye székhelye, Salgótarján volt, célcsoportja a megyében élő
18 év feletti, aktív korú hallássérültek, megvalósítója a Szív a szívért alapítvány.
a projekt címe: „Kommunikáció a munkahelyen”- Társadalmi adaptáció elő-
segítése hallássérülteknél.

Nógrád megye magyarország északi részén helyezkedik el, megyeszékhelye
és egyben legnagyobb lélekszámú települése: Salgótarján. Nógrád megye a rend-
szerváltás óta elmúlt tíz évben, fokozott és folyamatos foglalkoztatási gondokkal
küzd. a 90-es évek elején a megyében a szénbányászat visszafejlesztése, a kohá-
szat válsághelyzete következtében rohamosan csökkent a munkahelyek és 
foglalkoztatottak száma. Nógrád megye a munkanélküliségi rátát tekintve nap-
jainkban is az ország harmadik legmagasabb mutatóval rendelkező megyéje. a
munkanélküli központ által regisztrált munkanélküliek között nagy arányban (8,9
%) fordulnak elő megváltozott munkaképességű személyek, annak ellenére, hogy
1997. óta a megváltozott munkaképességű munkanélküliek rétegét kiemelt gon-
doskodással kezeli a munkaügyi központ. a Hallássérültek Nógrád megyei Szer-
vezetétől kapott adatok alapján a megyében élő hallássérültek száma: 650 fő,
ebből aktív korú 507 fő. Ugyanakkor a munkaviszonyban állók százalékos aránya
27,8 %, szemben az inaktív 72,2 %-kal.

a program célja a társadalmi integráció biztosítása volt, a hallássérült emberek
szakképzésének, munkába állásának, munkahelyi beilleszkedésének és munkában
tartásának egészségügyi, pszichoszociális támogatása révén.

a program feladata olyan modell kidolgozása volt, mely az alábbi területeket
öleli fel:

1. OKJ-s szakképzés megvalósítása
2. segítő szolgáltatási rendszer működtetése
3. humánerőforrás háttér képzése
4. tananyagok, segédanyagok kidolgozása
5. oktatófilm készítése
6. integrált foglalkoztatás, integrált munkahely teremtése



l. a szakképzés megválasztásánál alapvető fontosságú volt a célcsoport speciális
adottságaihoz illeszkedő szakma megtalálása, mely ugyanakkor keresett a térség
munkaerőpiacán. Fontos szempont volt, hogy hallássérültek számára is könnyen
elsajátítható gyakorlati és elméleti képzést biztosítson, illetve a későbbiekben
önálló vállalkozásra is adjon lehetőséget, mely hozzájárul az önálló életvitel 
kialakításához. a hallássérültek többnyire jó kézügyességgel rendelkeznek, 
ezért az OKJ-s mézeskalács készítő szakma került felkínálásra, melynek hiva-
talos tananyagát az oktatók kibővítették speciálisan az aprósütemény készítéshez
szükséges ismeretekkel is.

2. a segítő szolgáltatás fejlesztésének célja az volt, hogy biztosítsa a célcsoport
speciális igényeire épülő segítő támogatást a munkába állás minden fázisában.
További feladatként jelent meg olyan módszertani segédanyagok kidolgozása,
melyek hatékonyan segítik a célcsop orttal foglalkozó szakemberek munkáját a
képzés kiválasztás, a munkába állás előkészítése, a munkahelyi beilleszkedés
segítése, a munkában tartás területén.

3. a személyre szabott szolgáltatások biztosításának elengedhetetlen feltétele
a megfelelően felkészített, speciális ismeretekkel rendelkező humánerőforrás hát-
tér. a program célja volt a rehabilitáció területén dolgozók ismereteinek bővítése,
képességeinek, eszköztárának fejlesztése a célcsoporttal történő eredményes,
hatékony foglalkozás érdekében.

4. a hallássérült személyek nyelvi-kommunikációs sajátosságai miatt a képzési
anyagok adaptálására volt szükség. Figyelembe kellett venni a célcsoport azon 
jellemzőit is, hogy többségükben jelnyelvvel kommunikáltak, hallókészüléket
nem hordtak, többen közülük csupán általános iskolai végzettséggel ren-
delkeztek. Nehézséget okozott számukra a tanulás ismételt elkezdése, mivel
korábbi tanulmányaik és a jelenleg folyó képzés közötti időszakban nem kaptak
segítő támogatást. a képzés sikeres befejezéséhez a tanulásból kiesett évek miatt
felzárkóztatásra volt szükség.

5. az oktatófilm elkészítésének célja az volt, hogy a szakma speciális ismerete-
it a hallássérültek számára is hozzáférhetően jelenítse meg. 

6. a foglalkoztatás célkitűzése az integrált foglalkoztatás feltételeit biztosítása volt.

a tapasztalatok alapján a képzés tananyaga megfelelő segítő programmal – fej-
lesztő felzárkóztatás, képzést segítő program, az oktatók felkészítése, oktatófilm
készítése, alkalmazás – elsajátíthatónak bizonyult. a programban 24 fő hallás-
sérült személy vett részt, akik a képzés időtartama alatt ösztöndíj jellegű juttatást
(havi 42.000 Ft-ot), továbbá a gyakorlathoz munkaruhát, a képzéshez szükséges
eszközöket és útiköltség térítést kaptak.

a célcsoport kiválasztása a szakma-specifikus kívánalmak, az integrálhatóság
és a személyiségjellemzők figyelembevételével komplex (orvosi vizsgálat, be-
szédállapot, hallás, olvasástechnika és szövegértés, írás, matematika, illetve a
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tanuláshoz szükséges képességek: figyelem, emlékezet, észlelés, szerialitás, gon-
dolkodási funkciók, vizuomotoros koordináció) vizsgálat alapján történt.

a kialakult csoport összetétele minden szempontból - életkor, hallássérülés
foka, tanulási képességek, domináns kommunikációs csatorna, integrált-szegre-
gált nevelés aránya - heterogén volt. egységesség mutatkozott azonban a képzésre
való motiváltságban, elfogadták a képzés során a hangos beszéd használatát, 
vállalták a hallókkal való integrált foglalkoztatást. a képzésben résztvevők életkor
szerinti megoszlását a következő ábra mutatja:

látható, hogy a 25-45 év közötti korosztályt érintette elsősorban a program. Több-
ségük önálló életet kezdett, saját családot kell eltartania, ezért munkalehetőséget
keres. a képzésben résztvevők nem szerinti eloszlását a következő ábra mutatja:

az adatokból a nők magasabb számaránya olvasható ki, mely a képzés során elsa-
játítandó szakma jellegéből adódhatott. a következő ábra a képzésben résztvevők
hallásállapot szerinti megoszlását mutatja:
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a képzés során tekintettel kellett lenni a különböző mértékű hallásveszteség
nyomán előálló eltérő nyelvi szintre és az igényelt különböző segítő technikákra.
a kommunikáció domináns típusa szerint a programban résztvevők az alábbi
képet mutatták:

a diagramon látható, hogy túlsúlyban volt a jelnyelvet használók aránya a hangos
beszédet használókkal szemben. volt olyan is, aki jeltolmáccsal érkezett, holott jól
lehetett vele hangos beszéddel is kommunikálni. a segítő rendszer és a beszélő
környezet hatására a képzési időszak végére, mind több résztvevő kommunikált
hangos beszéddel. Ugyanakkor a program tapasztalatai megerősítették, hogy még
a jelnyelvet használó hallássérültek – elsősorban siketek – is képesek a hangos
beszéd felélesztésével eredményesen részt venni a képzésben.

a program résztvevői – holott mindannyian képesek az aktív munkavégzésre
– munkaképesség csökkenés szempontjából az alábbi mintázatot mutatták:

a programban résztvevők fele (12 fő) a munkaerőpiaci státuszból (rokkant nyug-
díjas) adódóan rendelkezik állandó és biztos jövedelemmel, mindez hosszútávon
mégsem járul hozzá a megfelelő létbiztonságukhoz. Ugyanakkor másik felük 
munkanélküli, többségüknek csak a különböző szociális segélyek, támogatások
teszik ki a jövedelmét. a munkavállalás terén is számos elutasítás érte őket.
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a képzést szakoktatók végezték, folyamatos szurdopedagógiai kontroll és
segítség mellett. a hallássérült hallgatók számára adekvátnak bizonyult a tan-
anyag tartalma és az oktatás módja is. a tanórán a tananyag feldolgozása több
érzékelési csatorna (vizuális, auditív, taktilis-kinesztéziás) bevonásával történt. a
képzéshez készített segédanyagok (képes szótár, oktatófilm, oktatást segítő mód-
szertani segédanyag, tankönyv) elősegítették az eredményes tananyag elsajátítást.
az oktatók jártasságot szereztek a kívánt beszédtempó, a megfelelő artikuláció, az
érthető szóhasználat, illetve a folyamatos magyarázat területén. a tananyag-
elsajátítást szemléltetéssel, akár rögtönzött demonstrációval segítették. a program
fontos eleme volt a képzést kiegészítő segítő szolgáltatás, a folyamatos gyógy-
pedagógiai segítségnyújtás, melynek legfontosabb területei az alábbiak voltak: a
tanulás folyamatának segítése, tanácsadás a pedagógusoknak, a tananyag meg-
értésének segítése, a lemaradók felzárkóztatása, a számonkérések eredményessé-
gének elősegítése, a számonkérő kérdések egyszerűsített változatának kidolgozása.

a vizsgára hagyományos módon szóbeli formában került sor, a gyógypedagó-
gus azonban segítette a jelölteket a vizsgán. a vizsgáztatás eredményesen zárult,
a hallássérült célcsoport valamennyi tagja jó színvonalon teljesítette a köve-
telményeket, OKJ-s bizonyítványt kapott. ezzel megkezdődhetett a felkészítésük
a foglalkoztatásra, beindulhatott a foglalkoztatási modul.

a program képzési részének tapasztalatai alapján megerősítést nyert, hogy a
hallássérültek sajátos igényeihez illeszkedő képzés megvalósítható, eredményes
azok számára is, akik éveket, évtizedeket hagytak ki a tanulásban. a felnőttek
tanulásra való ösztönzésében eredményes eszköznek bizonyult az anyagi támo-
gatás, illetve a piacképes szakma elsajátításának lehetősége. Tapasztalataink alap-
ján elmondható, hogy a segítő szolgáltatási rendszerre nagy szükség van és a cél-
csoport számára is hiánypótló. a segítő szolgáltatási rendszer során alkalmazott
team munka segítette a program sikerességét.

a program foglalkoztatási szakaszáról sajnos pontos információink, tapaszta-
lataink nincsenek. az OKJ-s vizsgával rendelkező fiatalok közül 12-en dolgoz-
hattak az alapítvány saját üzemében. a többiek közül néhányan vállalkozók 
mellett találtak munkát, immár szaktudással. Jó néhányan – most már szakkép-
zetten – nem találtak elhelyezkedési lehetőséget.

az alapítványi üzemben dolgozók halló szakembert kaptak a munkafolyama-
tok összehangolására, akivel hamar megtalálták a kommunikációs utat. időközben
felvételre került egy hallássérült lány is, aki élelmiszeripari végzettségű diplomás
szakember. információink szerint a tanult ismereteket, szaktudást hasznosítani
tudják. az előállított termékek, és a munka precizitása a hallókéval egyenértékű.
Sajnos a termékek piaca még kicsi, így a nyereség nem számottevő, a további
fenntarthatóság kérdéses. a dolgozók között jó a munka, a baráti, és a sorstársi
kapcsolat is. örömmel, szívesen járnak dolgozni. Sajnálatos, hogy az integrált
foglalkoztatás csak kevesük esetében valósulhatott meg.
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az 1990. évi népszámlálás (KSH, 1995.)
a 2001. évi népszámlálás (KSH, 2002.)
aBONyi NóRa: Szociológiai ismeretek (Jelnyelvi tolmácsképzés sorozat 

Fogyatékosok esélye Közalapítvány, 2003.)
BÁNFalvy CSaBa: Gyógypedagógiai szociológia (elTe BGGyFK Bp., 2002.)

KÖSZÖNTÉS

Gyógypedagógusok kitüntetése a
magyar Kultúra Napján 2006-ban

a magyar Kultúra Napja alkalmából az oktatás és nevelés területén kiemelkedő
tevékenységük elismeréseként az alábbi gyógypedagógusok kaptak kitüntetést:

„Éltes Mátyás-díj”-at
duray miklósné, a békéscsabai esély pedagógiai Központ igazgatója,
Helesfai Katalin, a vakok óvodája, Általános iskolája, Speciális Szakiskolája,

egységes Gyógypedagógiai módszertani intézménye, diákotthona és Gyermek-
otthona igazgatója,

Játai attila, a XXii. Kerületi Kozmutza Flóra Általános iskola igazgatója,
Kiss Sándorné, a vásárosnaményi eötvös József Általános iskola gyógypedagó-

gusa,
murárik Ferencné, a Fővárosi Beszédjavító intézet és egységes Gyógypedagógiai

módszertani intézmény igazgatója.

„Kiss Árpád-díj”-at
dr. zsoldos márta, az elTe Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar

főiskolai tanára, a Hallássérültek pedagógiája Tanszék vezetője.

valamennyiüknek szívből gratulálunk!
Gordosné dr. Szabó anna

főszerkesztő
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