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Hallgatói mini kutatás  
* rövid téma leírások *

(véletlenszerűen kiválasztott részletek az első beadandó házi feladatból)

A mini kutatások egy része önállóan, másik része team munkában zajlik



Téma: Megváltozott munkaképességű 

munkavállalók foglalkoztatásának előnyei, és 

az ezzel járó többlet feladatok
 A kutatás tulajdonképpen a munkaadó szemszögéből vizsgálnám, mégpedig, 

hogy hogyan lehet alkalmazni egy megváltozott munkaképességű 

munkavállalót, és hogy milyen juttatások, avagy kedvezmények járnak a 

munkáltatónak, ha egy ilyen személyt alkalmaz. Viszont, ha egy cég egy ilyen 

személyt alkalmaz meg kell felelnie különböző kritériumoknak (pl: személyre 

szabott odafigyelés, többletköltségek), ezért a kutatásom erre a területre is 

kiterjedne. A kutatásom alapja interjúzás, és a jogi szabályok lennének. Mivel 

van már tapasztalatom e téren (ismerősök révén) ezért különösen érdekel ez 

a téma.



Elhelyezkedés és a munkatársakkal való kapcsolatok – munkakeresési és vállalási 

tapasztalatok autizmus spektrum zavarral élő emberek körében

Életút interjúkon, kérdőíveken és különböző összetételű fókusz csoportokon 

keresztül szeretnénk vizsgálni az autizmussal élő fiatalok és középkorúak 

munkaerőpiacon való elhelyezkedését és az ott kialakított kapcsolataikat. 

Életút interjúkon, kérdőíveken és különböző összetételű fókusz csoportokon 

keresztül szeretnénk vizsgálni az autizmussal élő fiatalok és középkorúak 

munkaerőpiacon való elhelyezkedését és az ott kialakított kapcsolataikat. 



Elhelyezkedés és a munkatársakkal való kapcsolatok – munkakeresési és vállalási 

tapasztalatok autizmus spektrum zavarral élő emberek körében

Életút interjúkon, kérdőíveken és különböző összetételű fókusz csoportokon 

keresztül szeretnénk vizsgálni az autizmussal élő fiatalok és középkorúak 

munkaerőpiacon való elhelyezkedését és az ott kialakított kapcsolataikat. 



Megváltozott munkaképességűek 

munkavállalása

Milyen nehézségekkel kell szembenézniük? Kutatásomban megváltozott 

munkaképességű személyeket kérdeztem, hogy megtudjam, hogyan változott az 

életük a munkavállalás terén a baleset/betegség után. A kutatás során kiderült, 

mi okoz nehézséget munkájuk elvégzésében vagy éppen az álláskeresésben.



Autizmus spektrum zavarral elő fiatalok 

pályaválasztási szokásai és lehetőségei

Kutatásunk során megvizsgáljuk és kiemeljük a felmerülő nehézségeket, a 

pályaválasztás során fontos szempontokat, amelyeket az autizmussal élő 

személyeknek figyelembe kell venniük. Célunk a munkáltatók és a pedagógusok 

számára a témával kapcsolatos segítségnyújtás



Velünk dolgoznak

Téma: Mi motiválja a munkaadókat, hogy megváltozott munkaképességű 

dolgozókat is alkalmazzanak? Milyen munkakörökben alkalmazzák őket? Milyen 

támogatást kapnak a munkájuk során, milyenek a munkakörülményeik, akadály 

mentes-e a munkahely?



Érthetjük-e szó szerint a kifejezést: 

fogyatékosság-barát munkahely?

A kutatás során fókuszcsoportos beszélgetést szerveznék, ahol olyan emberek 

vehetnek részt, akik fogyatékosság-barát elismeréssel rendelkező 

élelmiszerláncolatoknál dolgoznak/dolgoztak (pl. Auchan, Tesco, Spar). Akik ezt a 

beszélgetést nem szívesen vállalnák, azoknak anonim kérdőívet készítenék. Több 

szempontból járnám körül a témát, többek között: az általános munkahelyi 

légkör, kollégák hozzáállása, akadálymentesítés és feljebbjutási lehetőségek. 



A közösségi ellátás hatása a megváltozott munkaképességű 

pszichiátriai betegek munkával kapcsolatos attitűdjére 

A kutatás célja megvizsgálni a közösségi ellátásban résztvevő pszichiátriai 

betegek esetleges megváltozott hozzáállását a munkához, illetve önmagukhoz, 

mint munkaerőhöz. A célcsoport tagjai olyan közösségi ellátásban résztvevő 

pszichiátriai betegek, akik a közösségi ellátásba lépés előtt is dolgoztak már 

valahol. Kérdőívezés és személyes beszélgetés keretében azt szeretném 

vizsgálni, hogy a közösségi ellátás hogyan befolyásolja a benne résztvevők 

önbizalmát, munkához való viszonyát, illetve pszicho-szociális képességeit. 



Megváltozott munkaképességűek és 

munkavállalók foglalkoztatásának előnyei és 

hátrányai
 A mini kutatásunk témája a megváltozott munkaképességűek és 

munkavállalók foglalkoztatásának előnyei és hátrányai a különböző 

munkahelyeken és szervezeteknél. Ezen belül is kiemelve az olyan 

szervezeteket, akik kifejezetten az ilyen képességű embereket alkalmazzák, 

vagy ahol kötelező a megváltozott munkaképességű emberek alkalmazása.



Megváltozott munkaképességűek és 

munkavállalók foglalkoztatásának előnyei és 

hátrányai
A kutatásban két csoportot szeretnénk kutatni. Foglalkoznánk, olyan 

szervezetekkel, akik kifejezetten megváltozott munkaképességűeket 

foglalkoztatnak (pl: Nem adom fel kávézó), illetve azokkal a munkahelyekkel, 

ahol csak mondjuk, a törvény miatt vesznek fel fogyatékos embereket.



Védett műhelyek

Németországban ezeket a speciális munkahelyeket be akarják szüntetni. Ennek a 

pozitív és negatív oldalait vizsgáljuk.



Mozgássérült fiatalok a munkavállalás 

előtt

A kutatás arra irányulna, hogy a lassan munkavállalói korba érő mozgássérült 

fiatalok (középiskolai végzős korúak/ felsőoktatásban résztvevők) terveznek-e 

munkát vállalni. Vizsgálnánk azt is, hogy ezt milyen területen tervezik, és 

tisztában vannak-e a munkaerőpiaci lehetőségeikkel, illetve milyen csatornán 

jutottak hozzá ezekhez az ismeretekhez.



A munkaképes látássérültek elhelyezkedési 

lehetőségei a munkaerőpiacon

A minikutatásunkkal azt szeretnénk vizsgálni, hogy milyen elhelyezkedési 

lehetőségei vannak a látássérült személyeknek a magyar munkaerőpiacon.


