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I. Általános adatok 

 

1. Intézményre vonatkozó adatok 

Költségvetési szerv megnevezése, székhelye 

Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek 

Integrált Intézménye  

8592 Dáka, Dózsa György u. 80. 

 

Költségvetési szerv telephelyei 

Ssz Telephely megnevezése Telephely címe 

1 Fogyatékosok ápoló- gondozó lakóotthona 8592 Dáka, Dózsa Gy. U. 78. 

2 Fogyatékosok ápoló- gondozó otthona 

Fogyatékosok rehabilitációs célú 

lakóotthona 

8592 Dáka, Dózsa Gy. U. 88. 

3 Fogyatékosok ápoló- gondozó lakóotthona 8512 Nyárád, Rákóczi u. 7. 

4 Pszichiátriai Betegek ápoló- gondozó 

otthona 

Szenvedélybetegek ápoló- gondozó otthona 

8469 Kamond, Kossuth u. 27/II. 

5 Fogyatékosok ápoló- gondozó otthona 

Pszichiátriai Betegek ápoló- gondozó 

otthona 

Fogyatékosok Nappali Intézménye 

8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 95. 

6 Pszichiátriai Betegek ápoló- gondozó 

otthona 
8330 Sümeg - Nyírlakpuszta 

7 Fogyatékosok ápoló- gondozó otthona 

Fogyatékosok Nappali Intézménye 
8200 Veszprém, Tüzér u. 44. 

8 Fogyatékos Személyek Gondozóháza 8200 Veszprém, Ördögárok u. 5. 

9 Fogyatékosok ápoló- gondozó otthona 8474 Csabrendek, 0436/hrsz. 
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  Az intézmény képviselője 

    Hanich Ferenc intézményvezető 

  

Költségvetési szerv irányító szervének megnevezése, székhelye 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

1054 Budapest, Akadémia u. 3. 

 

Költségvetési szerv fenntartója, székhelye 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

  1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

 

2. A fejlesztő foglalkoztatás működési engedélyeinek száma a foglalkoztató szerint 

 

Foglalkoztatás helye Engedély száma 
Engedélyezett 

foglalkoztatottak száma 

8592 Dáka, Dózsa György 

u. 80. 

8592 Dáka, Dózsa György 

u. 88. 

VEC/001/00221-12/2017. 

36 

 

64 

8469 Kamond, Kossuth u. 

27/2. 
VEC/001/00228-9/2017. 44 

8318 Lesencetomaj, 

Kossuth u. 95. 
VEC/001/00229-9/2017. 75 

8330 Sümeg – 

Nyírlakpuszta 

 

VEC/001/000227-9/2017. 56 
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8200 Veszprém, 

Ördögárok u. 5. 

8200 Veszprém, Tüzér u. 

44. 

VEC/001/000226-8/2017. 

15 

 

12 

8474 Csabrendek, 

0436/hrsz. 
VEC/001/00224-12/2017. 175 

 

3. Gazdálkodási adatok 

2020. évre vonatkozón a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól integrált 

intézményünk 316.807 feladatmutatóegységet, valamint 303.859.000 támogatási 

összeget kapott. 2021. évre 380.000 feladategység mutatóra lenne szükségünk a 

tervezett foglalkoztatáshoz 

 

 

II. A fejlesztő foglalkoztatás jogszabályai, rendeletei 

 

2012. évi I. törvény  

Munka Törvénykönyvéről 

 

1993. évi III. Törvény 

 „A szociális igazgatásról és ellátásokról” 

 

1997. évi LXXX. törvény 

„A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a 

szolgáltatások fedezetéről” 

 

1995. évi CXVII. törvény 

A személyi jövedelemadóról” 

 

2011. évi CXII. törvény 
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„Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” 

 

  369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet  

„A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 

hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről” 

57/2013. (II.27.) Korm.rendelet 

„A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes 

termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és 

a bejelentés szabályairól” 

 

415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 

„A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybejevői nyilvántartásról és az 

országos jelentési rendszerről” 

 

1 / 2000 (I. 7 ) SzCsM rendelet  

„A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről” 

 

8 / 2000 (VIII.4) SzCsM rendelet 

„A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról” 

 

8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet 

„A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról” 

 

III. A fejlesztő foglalkoztatás alanyai és a Munkáltató feladata 

 

1. A fejlesztő foglalkoztatásba való bekerülés módja, folyamata 

Fejlesztő foglalkoztatásba az az ellátott vonható be, aki: 

• állapota szerint fogyatékossággal élő, vagy pszichiátriai beteg, vagy 

szenvedélybeteg, 
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• ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátásban, vagy nappali ellátásban, 

vagy átmeneti elhelyezést nyújtó ellátásban, vagy rehabilitációs intézményi 

ellátásban részesül, 

• betöltötte a 16. életévét, de nem éri el a rá irányadó öregségi 

nyugdíjkorhatárt, 

• más kereső tevékenységet nem végez, 

• egészségi állapota lehetővé teszi foglalkoztathatóságát, amelyet az alábbi 3 

személy együttes döntése igazol: 

➢ foglalkozás-egészségügyi orvos, 

➢ munka szakpszichológus, vagy a munka- és szervezet 

szakpszichológus 

➢ a szolgáltatást biztosító intézmény vezetője. 

 

A fejlesztő foglalkoztatásba kerülő ellátottal az intézményvezető határozott idejű 

fejlesztési jogviszonyt köt, amely lehet: 

• fejlesztési szerződés (Szt. szerinti fejlesztési jogviszony), 

• munkaszerződés (Mt. szerinti fejlesztési jogviszony). 

A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő ellátott fejlesztési foglalkoztatási díjra 

jogosult, az Szt. szerint a fejlesztési foglalkoztatási óradíj összege nem lehet 

kevesebb a mindenkori kötelező legkisebb órabér 30%-nál. Intézményünkben a 

foglalkoztatásban résztvevők differenciált bérezésben részesülnek, amely 500.- Ft 

– 590.- Ft között van jelenleg, amelyet a következő évben is hasonlóképpen 

szeretnénk alkalmazni. A differenciált bérezést a következő években is, hasonló 

képpen szeretnénk alkalmazni, tehát fent kívánjuk tartani a kötelező legkisebb 

órabér függvényében, a minimum és a maximum óradíj között legalább 100-150 Ft-

os eltéréssel. Az eltérést a fejlesztő foglalkoztatásban résztvevők motivációjának 

erősítése érdekében használjuk. 

A fejlesztő foglalkoztatásban az MT. szerint foglalkoztatottak óradíja a mindenkori 

kötelező minimálbér óradíjához igazodik, amelytől teljesítmény arányosan felfele 

plusz 100-300 Ft- al is eltérhetünk. 
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A fejlesztő foglalkoztatásban kapott fejlesztési foglalkoztatási díj térítésköteles. 

 

A fejlesztő foglalkoztatási jogviszony megszűnésének esetei: 

• az ellátott intézményi jogviszonya megszűnik, 

• az ellátott egészségügyi, mentális vagy fizikai állapota, illetve kora miatt 

tovább nem foglalkoztatható.  

• az ellátott vagy törvényes képviselője kéri jogviszonyának megszüntetését. 

• az önjogú ellátott saját maga kéri fejlesztő foglalkoztatásának 

megszüntetését. 

 

2. Jogorvoslati és érdekvédelmi lehetőségek bemutatása 

 

Az ellátottal vagy törvényes képviselőjével kötött fejlesztési jogviszonnyal 

kapcsolatosan felmerülő vitás kérdésekben a foglalkoztatott, illetve törvényes 

képviselője jogorvoslati lehetőséggel élhet. Az érdekvédelemmel kapcsolatosan az 

otthon érdekvédelmi fórumához fordulhat panasszal, illetve felkeresheti az ellátottjogi 

képviselőt, akinek elérhetősége valamennyi gondozási egységben ki van függesztve. 

 

3. Tevékenységek bemutatása 

 

3.1. Munkatevékenységek TEÁOR szám szerint 

TEÁOR szám szerinti engedélyek 

Dáka, Dózsa Gy. u. 80.  

0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése 

0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése 

0128 Fűszer, aroma, narkotikus gyógynövény termesztése 

0129 Egyéb, évelő növény termesztése 

0130 Növényi szaporítóanyag termesztése 

1320 Textilszövés – bejelentés köteles 

1393 Szőnyeggyártás – bejelentés köteles 



7 

 

 

1399 Egyéb textiláru gyártása, mns. 

1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása – bejelentés köteles 

1721 Papír csomagolóeszköz gyártása 

1723 Irodai papírárú gyártása 

2349 Egyéb kerámiatermékek gyártása – bejelentés köteles 

2593 Huzaltermék gyártása – bejelentés köteles 

3109 Egyéb bútor gyártása - bejelentés köteles 

3240 Játékgyártás 

3291 Seprű-, kefegyártás 

3299 Egyéb, mns. feldolgozóipari tevékenység 

8121 Általános épülettakarítás 

8129 Egyéb takarítás 

8130 Zöldterület kezelés 

9529 Egyéb személyi, háztartási cikk javítása 

9601 Textil, szőrme mosása, tisztítása – bejelentés köteles 

9609 Mns. Egyéb személyi szolgáltatás 

9810 Háztartási termékek előállítása 

 

2021. évre tervezett Munkatevékenységek és TEÁOR szám szerint 

2042 Testápolási cikk gyártása- bejelentés köteles 

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása- 

engedélyköteles, bejelentésköteles 

 

            Dáka, Dózsa Gy. u. 88. 

0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése 

0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése 

0128 Fűszer, aroma, narkotikus gyógynövény termesztése 

0129 Egyéb, évelő növény termesztése 

0130 Növényi szaporítóanyag termesztése 

1320 Textilszövés – bejelentés köteles 
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1393 Szőnyeggyártás – bejelentés köteles 

1399 Egyéb textiláru gyártása, mns. 

1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása – bejelentés köteles 

1721 Papír csomagolóeszköz gyártása 

1723 Irodai papírárú gyártása 

2349 Egyéb kerámiatermékek gyártása – bejelentés köteles 

2593 Huzaltermék gyártása – bejelentés köteles 

3109 Egyéb bútor gyártása -  bejelentés köteles 

3240 Játékgyártás 

3291 Seprű-, kefegyártás 

3299 Egyéb, mns. feldolgozóipari tevékenység 

8121 Általános épülettakarítás 

8129 Egyéb takarítás 

8130 Zöldterület kezelés 

9529 Egyéb személyi, háztartási cikk javítása 

9601 Textil, szőrme mosása, tisztítása – bejelentés köteles 

9609 Mns. Egyéb személyi szolgáltatás 

9810 Háztartási termékek előállítása 

 

2021. évre tervezett Munkatevékenységek és TEÁOR szám szerint 

2042 Testápolási cikk gyártása- bejelentés köteles 

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása- 

engedélyköteles, bejelentésköteles 

 

 Kamond, Kossuth u 27/II.  

0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése 

0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése 

0128 Fűszer, aroma, narkotikus gyógynövény termesztése 

0129 Egyéb, évelő növény termesztése 

1320 Textilszövés – bejelentés köteles 
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1393 Szőnyeggyártás – bejelentés köteles 

1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása – bejelentés köteles 

1723 Irodai papíráru gyártása 

3299 Egyéb, mns. feldolgozóipari tevékenység 

8121 Általános épülettakarítás 

8129 Egyéb takarítás 

8130 Zöldterület kezelés 

9609 Mns. Egyéb személyi szolgáltatás 

3291 Seprű-, kefegyártás 

2593 Huzaltermék gyártása 

1721 Papír, csomagolóeszköz gyártása 

 

 Lesencetomaj, Kossuth u. 95. 

1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása – bejelentés köteles 

2349 Egyéb kerámiatermék gyártása – bejelentés köteles 

1320 Textilszövés – bejelentés köteles 

8110 Építmény-üzemeltetés 

8130 Zöldterület kezelés 

8121 Általános épülettakarítás 

9810 Háztartási termékek előállítása 

8292 Csomagolás 

1399 Egyéb textiláru gyártása 

2229 Egyéb műanyagtermék gyártása 

 

2021. évre tervezett Munkatevékenységek és TEÁOR szám szerint 

3299 Egyéb, mns. feldolgozóipari tevékenység 
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Sümeg – Nyírlakpuszta 

0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése 

0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése 

1320 Textilszövés – bejelentés köteles 

1512 Táskafélék, szíjazat gyártása – bejelentés köteles 

1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása – bejelentés köteles 

3109 Egyéb bútor gyártása - bejelentés köteles 

8121 Általános épülettakarítás 

8130 Zöldterület kezelés 

 

2021. évre tervezett Munkatevékenységek és TEÁOR szám szerint 

0129 Egyéb évelő növény termesztése 

 

     Veszprém, Tüzér u. 44. 

1320 Textilszövés – bejelentés köteles 

2319 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása 

3299 Egyéb, mns. feldolgozóipari tevékenység 

8121 Általános épülettakarítás 

8130 Zöldterület kezelés 

1721 Papír csomagolóeszköz gyártása 

2021. évre tervezett Munkatevékenységek és TEÁOR szám szerint 

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása- 

engedélyköteles, bejelentésköteles 

 

   Veszprém, Ördögárok u. 5. 

1320 Textilszövés – bejelentés köteles 

2319 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása 

3299 Egyéb, mns. feldolgozóipari tevékenység 

8121 Általános épülettakarítás 

8130 Zöldterület kezelés 
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1721 Papír csomagolóeszköz gyártása 

2021. évre tervezett Munkatevékenységek és TEÁOR szám szerint 

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása- 

engedélyköteles, bejelentésköteles 

 

Darvastó, 8474 Csabrendek, 0436/hrsz.  – Szt. szerint foglalkoztatottak 

          0111 Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése 

0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése 

0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése 

0129 Egyéb, évelő növény termesztése 

             0161 Növénytermesztési szolgáltatás 

             0162 Állattenyésztési szolgáltatás 

         1393 Szőnyeggyártás – bejelentés köteles 

1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása – bejelentés köteles 

          1721 Papír csomagolóeszköz gyártása 

          1723 Irodai papíráru gyártása – bejelentés köteles 

          3291 Seprű, kefegyártás 

         3299 M.n.s. feldolgozóipari tevékenység 

          3832 Hulladék újrahasznosítás 

                     5629 Egyéb vendéglátás 

8121 Általános épülettakarítás 

8129 Egyéb takarítás 

8130 Zöldterület kezelés 

          9001 Előadó művészet 

9601 Textil, szőrme mosása, tisztítása – bejelentés köteles 

9609 Mns. Egyéb személyi szolgáltatás 
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Darvastó, 8474 Csabrendek, 0436/hrsz.  – Mt. szerint foglalkoztatottak 

          0111 Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése 

0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése 

0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése 

0129 Egyéb, évelő növény termesztése 

             0161 Növénytermesztési szolgáltatás 

             0162 Állattenyésztési szolgáltatás 

         1393 Szőnyeggyártás – bejelentés köteles 

1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása – bejelentés köteles 

          1721 Papír csomagolóeszköz gyártása 

          1723 Irodai papíráru gyártása – bejelentés köteles 

          3230 Sportszergyártás 

         3291 Seprű, kefegyártás 

         3299 M.n.s. feldolgozóipari tevékenység 

                     5629 Egyéb vendéglátás 

8121 Általános épülettakarítás 

8129 Egyéb takarítás 

8130 Zöldterület kezelés 

          9001 Előadó művészet 

9601 Textil, szőrme mosása, tisztítása – bejelentés köteles 

9609 Mns. Egyéb személyi szolgáltatás 
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3.2. Ellátottak bemutatása 

Fejlesztő foglalkoztatásban dolgozó ellátottak 2020. január 01-től  

 

 

Dáka Kamond Lesencetomaj Nyírlak Veszprém 

Darvastó 

Összes Szt. 

szerint 

Mt. 

szerint 

63 27 71 41 13 94 40 349 

        

 

 

 

3.3.Ellátottak bemutatása 

2021. évre tervezett fejlesztő foglalkoztatásban dolgozó ellátottak  

 

 

Dáka Kamond Lesencetomaj Nyírlak Veszprém 

Darvastó 

Összes 
Szt.szerint 

Mt. 

szerint 

63 27 71 41 13 94 40 349 
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Ffi Nő Ffi Nő Ffi Nő Ffi Nő Ffi Nő Ffi Nő Ffi Nő Ffi Nő Ffi Nő Ffi Nő Ffi Nő Ffi Nő Ffi Nő 

Kamond 0 6 10 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 27 

Dáka 4 11 24 0 1 0 0 0 0 3 0 0 3 5 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 

Lesencetomaj 8 2 19 2 3 3 0 4 2 1 0 6 2 6 7 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 71 

Nyírlak 9 3 12 2 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 2 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 41 

Veszprém 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

Darvastó Szt. 20 15 17 4 1 0 2 1 3 3 6 5 0 0 12 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 94 

Darvastó Mt.  0 0 19 5 1 0 1 0 0 0 3 2 0 0 1 0 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 40 

Összesen:  41 37 101 13 7 3 4 5 7 10 11 13 5 11 33 22 7 6 6 3 1 0 0 2 1 0 349 

(2020.szeptember 01.állapot szerint) 
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  Ffi Nő Ffi Nő Ffi Nő Ffi Nő Ffi Nő Ffi Nő Ffi Nő Ffi Nő Ffi Nő Ffi Nő Ffi Nő Ffi Nő Ffi Nő Ffi Nő Ffi Nő Ffi Nő Ffi Nő Ffi Nő   

Kamond 0 6 8 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 27 

Dáka 4 11 10 0 1 0 0 0 0 3 0 0 3 3 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 63 

Lesencetomaj 8 1 19 2 3 3 0 4 2 1 0 6 2 6 7 4 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 

Nyírlak 9 3 10 2 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 2 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 41 

Veszprém 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 13 

Darvastó Szt. 15 8 11 4 1 0 2 1 3 3 6 5 0 0 12 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 5 6 2 0 0 0 0 0 0 94 

Darvastó Mt.  0 0 19 5 1 0 1 0 0 0 3 2 0 0 1 0 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 

Összesen:  36 29 77 13 7 3 4 5 7 10 11 13 5 9 31 21 7 6 6 3 1 1 0 2 0 2 7 5 6 2 0 0 16 1 1 0 349 
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Személyi tábla diagramok 

 

 

 

 

 

Összes ellátott; 

1026

Foglalkoztatásban 

résztvevő ellátott; 

352

ELLÁTOTTAK KÖZÜL A FOGLALKOZTATÁSBAN 

RÉSZTVEVŐK

421

123

Női ellátottak részvétele a foglalkoztatásban

Összes női ellátott

Foglalkoztatásban résztvevő nők száma
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604

229

Férfi ellátottak részvétele a foglalkoztatásban

összes férfiak száma

fejlesztő foglalkoztatásban dolgozó férfiak száma

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Ellátottak cselekvőképességének alakulása

önjogú

cselekvőképességében részlegesen korlátozott

cselekvőképességében teljesen korlátozott
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Képesítés Ellátottak száma %-os megoszlás 

Kiegészítő iskola 82 23 

Kevesebb 8 általánosnál 78 22 

Nyolc általános 121 34 

Szakmunkásképző 34 10 

Speciális szakiskola 21 7 

Középfokú végzettség 12 3 

Felsőfokú végzettség 1 0,2 

 

 

 

260; 74%

87; 24%

6; 2%

Foglalkoztatásban résztvevő személyek elsődleges 

diagnózis szerint

Fogyatékkal élő

Pszichiátriai beteg

Szenvedélybeteg
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Légzőszervi 

problémák

3%

Mozgásszervi 

problémák

4%
Keringési 

betegségek

10%

Idegrendszeri 

betegségek

5%

Érzék-és 

beszédszervi 

betegségek

5%

Skizoid kórkép

Depressziós 

kórkép

16%

Egyéb 

szorongásos zavar

16%

Mentális- és 

viselkedészavarok

33%

Foglalkoztatásban résztvevők egészségügyi kórképe
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(2020. júliusi állapot szerint) 

 

 

114; 32%

112; 32%

126; 36%

Foglalkoztatásban résztvevők 

munkavégzése

Részben önállóan

dolgozik

Kevés irányítást igényel

Nagyobb odafigyelés

szükséges

29; 8%

73; 21%

107; 31%

107; 30%

36; 10%

Foglalkoztatottak életkor szerinti megoszlása

20-29 éves

30-39 éves

40-49 éves

50-59 éves

60-65 éves
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(2020.júliusi állapot szerint) 

 

 

3.4.A munkaidő 

Az Szt. szerinti fejlesztő foglalkoztatásban dolgozó ellátottjaink 3 órás, 4 órás, 

illetve 5 órás napi munkaidőben dolgoznak, fejlesztési szerződésükben megjelölve 

a szakértői véleményében engedélyezett napi maximális munkaidőt. A napi 

munkaórákat tekintve meghatározásra került valamennyi ellátott esetében a havi 

maximum óraszám.  

A munkaidő általánosan 7.00 – 15.00 óra közötti időben van, ettől csak a háztartási 

csoportban dolgozók és a portaszolgálatot teljesítő ellátottak munkaideje térhet el. 

Az Mt. szerint foglalkoztatott ellátottak 5 órás munkaidőben dolgoznak. 

 

 

 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

60-65 éves

50-59 éves

40-49 éves

30-39 éves

20-29 éves

Nemek szerinti megoszlás életkor 

figyelembevételével

Nő Férfi
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Foglalkoztatás 

helye 

2 órás 3 órás 4 órás 5 órás összesen 

Dáka 26 4 8 25 63 

Kamond 0 13 11 3 27 

Lesencetomaj 0 17 29 25 71 

Nyírlak 0 12 21 8 41 

Veszprém 1 12 0 0 13 

Darvastó Szt. 

szerint 

0 38 38 18 94 

Darvastó Mt. 

szerint 

0 0 0 40 40 

Összesen 27 96 107 119 349 

(2020.szeptember 01. állapot szerint) 

2021. évre tervezett 

 

Foglalkoztatás 

helye 

3 órás 4 órás 5 órás összesen 

Dáka  34 29 63 

Kamond 13 11 3 27 

Lesencetomaj  40 31 71 

Nyírlak 12 21 8 41 

Veszprém  13 0 13 

Darvastó Szt. 

szerint 

 78 16 94 

Darvastó Mt. 

szerint 

 0 40 40 

Összesen 25 197 127 349 
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4. Tárgyi feltételek 

Telephelyeken biztosítottak a fejlesztő foglalkoztatás tárgyi feltételei. Ezek a tárgyi 

feltételek vonatkoznak a foglalkoztató helyiségek, műhelyek, a munkavégzéshez 

szükséges gépek, egyéb kézi szerszámok meglétére.  

 

4.1.A telephelyek részletes tárgyi feltételei, eszközök, szerszámok és tevékenységek 

 

DÁKA 

Az ötven fő befogadására alkalmas manuális műhely akadálymentes, megfelel az 

előírt munkavédelmi követelményeknek, a mozgáshoz legalább 2 négyzetméter/fő 

szabad terület biztosított. Tisztálkodó és nemek szerinti mellékhelyiségek 

biztosítottak, rendelkezünk akadálymentes mellékhelyiséggel.  

A kerámiaműhely, a drótfonó műhely és a seprűkötő műhely nem akadálymentes, 

kézmosási lehetőséggel rendelkeznek. 

A kertészeti csoport munkaterülete a park és az udvar mellett az üvegház és három 

fóliasátor, továbbá pince a termények tárolásához.  

 

DÁKA 

Munkatevékenység Helyiség, munkaterület Eszközök, alapanyagok 

Ház és ház-körüli 

munkacsoport: 

takarítás, felmosás, 

söprögetés, ablaktisztítás, 

csempe mosás, szennyes 

ruhahordás, tiszta 

ruhahordás, varrás, 

virágoskert gondozás, 

reggelinél és ebédnél terítés, 

Kiskastély, Kastély, Új 

épület, T- épület, 

Sportcsarnok, Műhely, Porta, 

Konditerem, Munkacsarnok, 

épületek környéke, 

virágágyásai. 

Söprű, felmosó-szett, vödör, 

porruha, ultra, mosogató, 

ablaktisztító, kapa, gereblye, 

műanyag kosár, 

műanyagkefe. Szennyes 

kocsi, varrógép és tisztázó 

gép. 
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felszolgálás. 

Varrási, javítási feladatok 

elvégzése, jelmezkészítés. 

Kertészeti munkacsoport: 

konyhakerti növények vetése, 

ültetése, gondozása, 

betakarítása. Egynyári 

növények vetése, ültetése 

gondozása, kétnyári 

növények gondozása, 

virágoskertek ásása, pince 

karbantartása, locsolás, 

üvegház karbantartása, fólia 

sátrak karbantartása, 

palántanevelő karbantartása, 

faiskola gondozása, 

 

Intézményi konyhakert, 

virágoskertek, park 

Kapa, gereblye, ásó, vödör, 

talicska, söprű, műanyag 

söprű, fűnyíró, lapát, 

drótkefe, locsolótömlő, 

műanyag kosár, kés, húzható 

kocsi, metszőolló. 

Bútormozgatás, 

udvartakarítás, fűnyírás, 

járda és útépítés, erdőirtás, 

bozótirtás, égetés, 

lombgereblyézés, 

karbantartási munkálatok, 

gazdaság épületek takarítása, 

díszletmozgatás. 

Ciroktermesztés, tuja és fenyő 

területének tisztítása, 

gondozása 

Intézményi udvar és park, 

osztályok, sportcsarnok, 

gazdasági épületek, 

melléképületek 

Lapát, gereblye, ásó, csákány, 

fejsze, ágvágó, talicska, kis 

traktor, létra, fűnyíró, 

vasvilla. 
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Manuális munkacsoport: 

virágkötészeti termékek, 

dekorációk készítése, 

ajándéktárgyak, 

szőnyeg-szövés, gipszkép 

öntés 

Intézményi 50 férőhelyes 

munkacsarnok, 

Olló, metszőolló, csípőfogó, 

kalapács, ragasztó pisztoly, 

tű, karmantyú, fonal, gipsz, 

festék, gyapjú, vödör, 

szappan, drót, szövőszék. 

Manuális munkacsoport: 

kerámiagyártás: 

agyagból öntött 

ajándéktárgyak, konyhai 

eszközök, kaspók, vázák, 

készítése. 

Korongozott termékek 

gyártása. Gyertyaöntés 

formába való öntése. 

 

Kerámia munkacsarnok 

Korongozó, égető kemence, 

olló, öntőformák, faeszközök, 

szivacs, csiszoló vászon 

 

 

Huzaltermék gyártás 

Cirokseprű gyártása 

Huzalgyártó műhely, 

Seprűkötő műhely 

Drótfonó gép, metszőolló, 

csípőfogó, drótvágó 

Seprűkötő gép, olló. 

Egyéb manuális tevékenység gyertyaöntés 

Öntőforma, tű, olló, 

villanyrezsó, edények, kanóc, 

sztearin, színezékek 
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A végzett tevékenységek 2021 évtől az alábbi tevékenységekkel kiegészülnek: 

 

Munkatevékenység Helyiség, munkaterület Eszközök, alapanyagok 

Nem veszélyes hulladék 

kezelése, komposztálás 

Intézményi konyhakert, 

virágoskertek, park 

Kapa, gereblye, ásó, vödör, 

talicska, söprű, műanyag 

söprű, fűnyíró, lapát, 

drótkefe, locsolótömlő, 

műanyag kosár, kés, húzható 

kocsi, metszőolló, ásókapa, 

ágdaráló. 

Kézműves szappan és 

kozmetikum készítése 

Kerámia munkacsarnok 

Villanytűzhely, mérlegek, 

pultok, edények, öntőformák, 

kavarópálcák, 

szappanpecsétek, 

védőszemüvegek, 

védőkesztyűk, alapanyagok. 
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KAMOND 

A manuális foglalkoztató helyiség egyemeletes épület emeleti részén (126 m2) 

található, megközelítése lépcsőn keresztül történhet, így a helyiség nem 

akadálymentes. Igény esetén a mozgáskorlátozott foglalkoztatottaknak az épület 

földszintjén (19 m2) alakítottunk ki helyet a munkavégzésre. A műhelyek 

(fatermékgyártó műhely, szövő-, fonó-, virág és gyertyaöntő műhely) helyiségeiben a 

mozgáshoz szükséges legalább 2 m²/fő szabad terület biztosított. A virágkötő, 

fatermékgyártó és gyertyaöntő műhely különálló épületrészben található, kizárólag 

erre a célra került kialakításra.  

 

Munkatevékenység Helyiség, munkaterület Eszközök, alapanyagok 

Ház és ház-körüli 

munkacsoport: 

takarítás, felmosás, 

söprögetés, ablaktisztítás, 

csempe mosás, szennyes 

ruhahordás, tiszta 

ruhahordás, varrás, 

virágoskert gondozás. 

gondozási egységek és 

környékük, műhely, porta, 

foglalkoztató helyiség, 

fodrász, öltöző 

Söprű, felmosó szett, vödör, 

porruha, ultra, mosogató, 

ablaktisztító, kapa, gereblye, 

műanyag kosár, 

műanyagkefe. Szennyes 

kocsi. 

 

Kertészet: 

Vetés, ültetés, virág- és 

növénynevelés, betakarítás, 

ásás, kapálás, gereblyézés, 

pince-, palántanevelő-, 

üvegház-, fólia sátrak 

munkálatai és 

karbantartásuk, magvetés és 

magszedés, bokrok és fák 

konyhakert, virágoskertek, 

park, fóliasátor, üvegház, 

szántóföld, park, pince 

Kapa, gereblye, ásó, vödör, 

talicska, söprű, műanyag 

söprű, fűnyíró, lapát, 

drótkefe, locsolótömlő, 

műanyag kosár, kés, húzható 

kocsi, metszőolló.   
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ápolása, gondozása, faiskola 

pótlása és gondozása, 

lombgereblyézés, bozótirtás, 

seprűkötés 

Udvari: 

Bútormozgatás, 

udvartakarítás, fűnyírás, 

járda és útépítés, erdőirtás, 

bozótirtás, égetés, 

lombgereblyézés, 

karbantartási munkálatok, 

gazdaság épületek takarítása, 

díszletmozgatás. 

Ciroktermesztés, tuja és 

fenyő területének tisztítása, 

gondozása, faiskola 

gondozása 

Intézményi udvar és park, 

osztályok, gazdasági 

épületek, melléképületek 

Lapát, gereblye, ásó, csákány, 

fejsze, ágvágó, talicska, kis 

traktor, létra, fűnyíró, 

vasvilla. 

Manuális munkacsoport: 

virágkötészeti termékek 

készítése, dekorációk 

készítése, ajándéktárgyak 

készítése, szőnyegszövés, 

dekorációk készítése, 

vesszőkosárfonás, papír 

árukészítés 

Gyertyaöntés. Virágkötészet. 

Virágkötészeti termékek 

gyártása 

Foglalkoztató épület 

Kosárfonó műhely 

 

 

 

Gyertyaöntő és virágkötő 

műhely 

Olló, metszőolló, csípőfogó, 

kalapács, ragasztó pisztoly, 

tű, karmantyú, fonal, festék, 

vödör, drót, szövőszék. 

 

Öntőformák, rezsó, 

öntőpohár, kanóc, 

védőkesztyű, 

drót, fogó, védő kesztyű, 

művirágok, virágfejek, kés. 
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Kertészet Park, konyhakert Fűkasza, karos olló, 

metszőolló, kapa, gereblye, 

ásó, lapát 

Szőnyeggyártás Foglalkoztató épület Szövőszék, olló 

 

A végzett tevékenységek 2021 évtől az alábbi tevékenységekkel kiegészülnek: 

 

Munkatevékenység Helyiség, munkaterület Eszközök, alapanyagok 

Zsákosgomba termesztése: 

A zsákokat nem túl száraz, 

tiszta, szellős 15-20 fokos 

helyiségben kell elhelyezni, 

fontos, hogy némi fény is 

legyen a helyiségben. A 

zsákok környékét naponta 

locsolni kell, hogy nedves 

közegben legyenek. Az első 

gombaszüret 3-4 hét után 

gazdasági épület, fóliasátor, 

pince, üvegház 

• gazdasági épületek, 

üvegház, fóliasátor 

• raklap 

• locsolókanna 

szórófejjel 

• locsolóslag 

• műanyag rekeszek 

• papírdobozok, 

papírtasakok 

• folpack csomagoló 

• írható ragasztószalag 

• digitális mérleg 

• kapa 

• gereblye 

• cirokseprű 

• szobahőmérő 

 

 

 



30 

 

 

LESENCETOMAJ 

A fa-, parafatermék, fonott áru gyártását végző csoport számára két foglalkoztató 

helyiség (16 és 20m2) áll rendelkezésre, melyek megfelelő természetes és mesterséges 

fénnyel, fűtési, valamint kézmosási lehetőséggel ellátottak. A kerámia műhely: 90,4, 

m2: 

a/ korongozó és formázó helyiség: 20-20 m2 

b/ szárító, égető és mázazó helyiség:  22,4 m2 

c/ raktár és vizesblokk:                             28 m2. 

Rendelkezünk fűthető üvegházzal, mely 60 m2; a fóliasátor 200 m2; a konyhakert 1000 

m2 + 300 négyszögöl növénytermesztésre alkalmas terület, park 1.5 hektár. A kertészeti 

csoport munkaelosztó (kézmosási lehetőséggel ellátott) és a szerszámok tárolására 

megfelelő helyiséggel rendelkezik. Portaszolgálati helyiség zuhanyzóval, 

mellékhelyiséggel ellátott. 

 

Munkatevékenység Helyiség, munkaterület Eszközök, alapanyagok 

Parkgondozó tevékenység: 

- fűnyírás elő- és 

utómunkálatai 

(kövek, ágak, szemét 

gyűjtése, gereblyézés), 

- az intézményi 

rendezvények 

helyszínének 

berendezése (asztalok, 

székek egyéb 

eszközök), 

- szeméttároló és 

környékének 

Munkavégzés helye: a 1,5 

hektáros park területe, az 

intézmény közvetlen 

környéke, helyi temetőkert 

 

 

talicska, gereblye, lapát, 

vasvilla, lombseprű, seprű, 

ásó, vödör, kalapács, ecset. 
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tisztántartása (gyűjtés, 

kihordás, elhelyezés, 

seprés), 

- részleges szelektív 

hulladékgyűjtés 

(papír, ételmaradék, 

szárazelem), 

- vízelvezető árok és 

járda takarítása 

(seprés, lapátolás, 

ásás, 

csúszásmentesítés), 

- épületek 

esőcsatornáinak 

tisztítása (falevél 

egyéb hulladék 

eltávolítása), 

- szolgálati lakás körüli 

teendők (járda, árok 

tisztántartása), 

- sportpálya 

karbantartása 

(fűnyírás előkészítése, 

gereblyézés, 

hengerelés, 

gyomtalanítás, 

öntözés, felfestés), 
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- kerti bútorok 

elhelyezése és 

tisztántartása (tároló 

helyről/re szállítás, 

elhelyezés, lemosás, 

festés, kisebb 

javítások), 

- hólapátolás, 

- a helyi temetőkertben 

lévő sírok és azok 

környékének 

gondozása (az 

intézményben valaha 

élt és itt eltemetett 200 

lakó sírhelyének 

fűnyírásra 

előkészítése, 

gereblyézés, 

sírkeresztek tisztítása, 

javítása), 

az intézmény környékének 

rendben tartása (külső járda, 

kőkerítés, vízelvezető árok, 

fűnyírás előkészítése, 

gereblyézés, szemét 

gyűjtése). A külső 

munkavégzés alkalmával 
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minden esetben kötelező a 

láthatósági mellény viselése. 

   

Kerti munkálatok: 

- talaj előkészítés, 

talajerő utánpótlása 

(ásás, gereblyézés, 

ágyáskészítés, 

műtrágyázás, 

komposzt 

bedolgozás), 

- vetés, ültetés, 

palántázás, 

- gyomlálás, kapálás, 

- öntözés, 

- komposztkészítés 

(szitálás, osztályozás, 

kártevő-mentesítés, 

szellőztetés), 

- szobai dísznövények 

gondozása (lemosás, 

öntözés, átültetés), 

növényvédelem (kártevők, 

beteg –elhalt növényi 

részek eltávolítása) 

 

 

Munkavégzés helye: a 1,5 

hektáros park területe, az 

intézmény közvetlen 

környéke, helyi temetőkert 

 

ásó, gereblye, kapa, lapát, 

vasvilla, metszőolló, talicska, 

vödör, öntözőkanna. 
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Üvegházi és fóliasátori 

tevékenységek: 

- üvegház és fóliasátor 

rendszeres 

szellőztetése, 

- váz és borítás 

karbantartása, 

szükség szerinti 

árnyékolás, 

- talaj előkészítése 

(ásás, gereblyézés 

ágyáskészítés), 

- palántaültetés, 

gondozás (kerti 

zöldségfélék, és 

virágok), 

- öntözés, télen hó 

behordása 

csapadékpótlás 

céljából, 

- gyomlálás, kapálás, 

szaporítás, átültetés 

(magvetés, dugványozás, 

tőosztás) 

 

1000 m2 területű konyhakert 

+ 300 négyszögöl fűthető 

üvegház 60 m2; fóliasátor 200 

m2, konyhakert 1000 m2 + 300 

négyszögöl 

növénytermesztésre 

alkalmas terület, 300 

négyszögöl szőlőterület, a 

park virágoskertjei 

ásó, gereblye, kapa, lapát, 

vasvilla, metszőolló, talicska, 

vödör, öntözőkanna. 

 

Általános épülettakarítás: 

Konyhai tevékenységek: 

lakóépületek, foglalkoztató 

helyiségek, raktárak, 

partvis, seprű, lapát, felmosó 

szett, vödör, törlőkendő, 
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- tálalás és edények 

leszedése az 

étkezőben, 

- törölgetés, 

- zöldségek és 

gyümölcsök tisztítása, 

előkészítése. 

 Raktári feladatok: 

- alapanyagok 

szállítása, 

- zöldség- és 

gyümölcsválogatás, 

- pince és raktárak 

tisztántartása, 

- a beérkező áruk 

megfelelő helyre 

szállítása, beszállítása. 

(A konyhai, illetve raktári 

dolgozók egészségügyi 

kiskönyvvel rendelkeznek) 

 Mosodai tevékenységek: 

- tiszta ruha hordása, 

- tiszta ruha 

szétválogatása 

gondozási 

egységenként, 

- selejtes ruhák 

legombozása, 

mosoda, konyhai előkészítő, 

porta épülete 

gumikesztyű, kosarak, létra, 

csúszásmentes lábbeli. 
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- vasalás. 

Portaszolgálat feladatai: 

- az intézmény 

kapujának zárva 

tartása,  

- az érkező és távozó 

járművek 

közlekedésének 

biztosítása 

kapunyitással, 

- nyilvántartás vezetése 

az intézménybe 

érkező személyekről 

és gépjárművekről. 

Napi rendszerességgel 

ellátandó feladatok: 

műhelyek külső és belső 

takarítás 

Heti rendszerességgel 

ellátandó feladatok: 

műhelyek külső és belső 

nagytakarítása 

Igény szerinti besegítés 

dekorációk kihelyezéséhez. 

 

Egyéb fa-, parafatermék, 

fonott áru gyártása:  

Foglalkoztató helység horgolótű, kötőtű, olló, 

fércolló, ragasztópisztoly, 

varrótű, varrógép, 
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- fonottáru készítés, 

fonatkészítés 

lakásdekorációhoz 

- csuhézás, 

- kézi hímzés, horgolás 

(anyag előkészítés 

lábtörlőhöz) 

- szalvétatechnika, 

- bőrözés, 

bőrdíszműves 

használati tárgyak 

készítése, 

- fa-, parafa asztali 

díszek, faliképek 

alkotása 

- textiltermékek 

készítése: asztalterítő, 

konyhai és kerti 

kötény, bevásárló- és 

strandtáska, mobiltok, 

laptop táska, 

tornazsák, ülőpárna 

 

bőrfeldolgozó szerszámok, 

fogók, csipeszek 

Kerámia tárgyak készítése: 

-  nyersanyag tárolása 

(raktározási feladatok) 

Kerámia műhely kézi korongozó, 

kerámiaégető kemence, 

lapgyúró, öntőformák, 

mintázó készlet, retusáló 



38 

 

 

- anyag és 

eszközismeret 

elsajátítása 

- munkavédelmi 

szabályok 

megtanulása 

- agyag előkészítése 

(gyúrás, mérés, 

méretre vágás, 

öntőanyag (slikker) 

bekeverése) 

- hurkák, lapok 

készítése 

- sablonok szerinti 

méretre vágás 

- öntőformák 

előkészítése öntéshez: 

öntőmassza 

átkeverése, formák 

beöntése, kiöntése, 

levágás, kiszedés 

- eszközök, 

munkaterület 

előkészítése, 

karbantartása 

- technikák elsajátítása 

- tárgyak készítése, 

termék előállítás 

korong, kések, tálak, 

szivacsok 
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(öntéssel, préseléssel, 

összeragasztással: pl. 

fülezés esetén) 

- díszítések 

présformálása 

- önálló tervezés 

lehetősége 

- szárítás 

- retusálás 

- égetésre előkészítés, 

égetés utáni 

portalanítás 

- kemencébe rakás 

- festőanyagok 

keverése, 

mázelőkészítés (oldás, 

szűrés) 

- mázazás 

- készáru raktározás 

- csomagolás, 

szállításra előkészítés 

- részvétel az 

értékesítésben 

 

 

Szőnyeggyártás: 

A/ Előkészítő 

műveletek 

szőnyegszövő műhely szövőállvány, vető, 

felvetőfonál, pamutfonál, 

szélanyagok, ollók 
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anyagok 

szétválogatása (szín, 

vastagság, minőség) 

anyagok felaprózása, 

felgombolyítása,  

anyagok hurkolása, 

szálazása, 

felgombolyítása 

szövőszálak 

összesodrása, 

feltekercselése 

B/ Szőnyegszövés 

-  felvetés, alászövés 

-  szőnyegszövés, 

lekötés 

-  készáru leszedés, 

szétvágás 

-  csomózás, rojtozás 

-  csomagolás 
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A végzett tevékenységek 2021 évtől az alábbi tevékenységekkel kiegészülnek: 

 

Munkatevékenység Helyiség, munkaterület Eszközök, alapanyagok 

Egyéb mns feldolgozóipari 

tevékenység  

művirágkosár, 

művirágcsokor, művirág 

koszorú és hasonló termék 

gyártása 

Foglalkoztató helység • selyemvirág díszek, 

alapanyagok 

• Tűzőhabok 

• Hungarocell 

alapanyagok 

• koszorú alap 

• Metszőolló 

• olló 

• Csípőfogó 

• Kötözőszalag 

• Kötöződrót, dekor- 

drótok 

• Damilok 

• celofán 

• selyempapír 

• tűzőgép 

• Ragasztópisztoly 

• Ragasztórúd 

• Ragasztószalagok 

• Rózsabox doboz 

• Lakkok, festékek, 

csillámporok 

Dekor tollak 
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NYÍRLAK 

 

Az intézmény rendelkezik a megfelelő tárgyi feltételekkel, van nemek szerinti öltöző 

és vizesblokk, pihenő helyiség, ahol az évszaknak megfelelő védőitalt kulturáltan 

elfogyaszthatják, és alkalmas a rövid pihenésre.  

Biztosított egy kb. 50 négyzetméteres helyiség, ahol a napi munka elosztás történik, 

szükség esetén megbeszélés a munkaegységekkel. 

Nemek szerinti öltöző és vizesblokk biztosított, lehetőség van a folyóvizes kézmosási 

lehetőségre. Munkaruhát az évszaknak megfelelően biztosítjuk, elhasználódás esetén 

cseréje lehetséges.  

A manuális foglalkoztató helység akadálymentesített, az előírt munkavédelmi 

követelményeknek megfelel, a mozgáshoz legalább 2 négyzetméter/fő szabad terület 

biztosított. 

A kertészeti csoport munkaterülete az üvegház, park és udvar, illetve egy 

akadálymentes műhely, mely kézmosási lehetőséggel ellátott és a szerszámok 

tárolására megfelelő. 
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Munkatevékenység Feladatok Eszközök 

Általános épülettakarítás Takarítás, 

mosogatás a 

gondozási 

egységekben, 

mosoda 

területén 

Söprű, felmosó szett, vödör, porruha, ultra, 

mosogató, ablaktisztító, kapa, gereblye, 

műanyag kosár, műanyagkefe.  

 

Manuális Kézműves 

termékek, 

dekoráció, 

szőnyeg, 

lábtörlő, falikép, 

szíjazat készítése 

Olló, szövőszékek, metszőolló, csípőfogó, 

kalapács, ragasztó pisztoly, tű, karmantyú, 

fonal, festék, vödör, drót. 

Kertészet Park, üvegház 

gondozása 

Fűkasza, karos olló, metszőolló, kapa, 

gereblye, ásó, lapát, öntözőkanna.  

   

 

 

A végzett tevékenységek 2021 évtől az alábbi tevékenységekkel kiegészülnek: 

 

Munkatevékenység Helyiség, munkaterület Eszközök, alapanyagok 

Homoktövis termesztése Terület gondozása, 

betakarítása 

tám rendszer, talajfúró, 

damilos fűnyíró, ágvágó, 

metszőolló, rekesz, 

munkavédelmi ruházat 
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VESZPRÉM 

A manuális csoport helyiségei akadálymentesek, megfelelnek az előírt munkavédelmi 

követelményeknek, a helyiségek méretét tekintve a mozgáshoz legalább 2 

négyzetméter/fő szabad terület biztosított. A tisztálkodó és mellékhelyiségek 

biztosítottak. Az elsősegélynyújtásra kijelölt hely és személy biztosítottak. 

 

Munkatevékenység Helyiség, 

munkaterüle

t 

Eszközök, alapanyagok 

Textilszövés  

Szövőrongyok előkészítése 

(válogatás, tépés, ollóval csíkozás, 

összevarrás, gombolyítás, - 

„Belépőhöz”: horgolás-) 

Szövőállvány, szövőkeret felvetése  

Szövés 

A kész termék letisztázása 

Fejlesztő 

foglalkoztatá

s helyiségei 

Szövőállványok, szövőkeretek, - 

és tartozékaik, karmantyú bábuk, 

sablonok, felvető fonalak, 

szövőrongyok, anyagvégek, 

fonalak, ollók, tűk, varrócérnák, 

horgoló tűk 

 

Papír,- csomagolóeszköz gyártása  

Papírmerítés (használt papír tépése, 

vágása ollóval, áztatása vízben, 

turmixolása, festése, formára kimerítése, 

teregetése, szárogatása, kivasalása, 

formára alakítása) 

Papírmasézás (használt papír válogatása, 

csíkokra tépése, ragasztóval megkenése, 

formára simítása, szárogatás, leválasztás 

a sablonról, letisztázása, festés, 

lakkozás, decoupage technika 

Fejlesztő 

foglalkoztatá

s helyiségei 

Eszközök: 

 ollók, merítő kád, turmixgép, 

festékek, merítő- keret, szivacs, 

ruhaanyagok a formára 

kimerítéshez, ruhaszárító állvány, 

ruhacsipeszek, vasaló, ceruzák, 

radírok, vonalzók, színesek, 

pecsétformák, pecsétpárnák, 

formalyukasztók, dekorfilcek, 

sablonok, ecsetek, fóliahegesztő, 

ragasztópisztoly 
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alkalmazása 

Papírfonás (papír válogatása, 

felcsíkozása, feltekerése, ragasztása, 

fonás, formára igazítás, dekorálás 

(festés, lakkozás) 

Alapanyagok: 

ragasztók (liszt, piros technokol, 

ragasztó stift), használt papírok 

(újságpapír, használt irodai 

géppapír, hullámpapír), dekor 

papírok, dekor anyagok, dekor 

szalagok, csipkék, vízbázisú lakk, 

falazúr, dekor szalvéták, festékek, 

celofán ajándék-csomagolók 

Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása  

Mécsestartó festése üvegfestékkel 

(üvegek megtisztítása, kontúrozás, 

festés, szárítás) 

Képtartók készítése (tisztítás, kontúrozás, 

festés üvegfestékkel, szárítás) 

Üvegkép készítése dekor-anyagokkal 

(üvegfelületek tisztítása, préselt 

szárazvirágok, transzparens papírok 

üvegek közé illesztése, ragasztása, az 

üvegszélek összeragasztása, csiszolása 

Fejlesztő 

foglalkoztatá

s helyiségei 

Eszközök: 

 Ecsetek, sablonok, üvegtisztító 

folyadék, törlőkendők, 

csiszolóvászon, olló 

 

Alapanyagok: 

Üveglapok, üveg használati 

tárgyak (poharak, befőttesüvegek 

stb.), tükörlapok, üvegfestékek, 

kontúrozók, mécsesek, 

szárazvirágok, transzparens 

lapok, öntapadós 

ragasztószalagok 

Egyéb mns. feldolgozói tevékenység  

Művirág készítése (sablon készítése, 

alapanyag összeválogatása, forma 

átrajzolása, kivágása, ragasztása) 

„Egyéb cikkek” gyártása: 

Ajándéktárgyak (gipszöntő formák 

Fejlesztő 

foglalkoztatá

s helyiségei 

Eszközök: 

gipszöntő formák, mintakiszúró 

formák, vödör, keverőkanál, 

nyújtófa, csiszolóvászon, szivacs, 

ollók, hurkapálcika, 

fóliahegesztő, tűk, drótvágó, fogó, 
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kiválasztása, gipszkeverés, öntés, 

szárítás, forma-leválasztás, csiszolás, 

festés, lakkozás, felfűzés) 

(só-liszt gyurma bekeverése, gyúrása, 

nyújtása, kiszúrók kiválasztása, a 

formák kiszúrása, szárítás, csiszolás, 

festés, lakkozás, decoupage technika 

alkalmazása) 

(agyag előkészítése, formák gyúrása, 

áttörlése szivaccsal, szárítás, égetésre 

küldése, festése) 

Papírfonott üvegek készítése (használt 

papír kiválasztása, csíkokra vágása, 

felcsavarása, formára fonása, festés, 

lakkozás) 

Szárazvirág-termékek készítése 

(szárazvirágok, gyógynövények 

termesztése, gyűjtése, szárítása, 

préselése; celofán-tasakok készítése; 

illatzsákok, gyógypárnák tömése, 

felcímkézése, bezárása, csomagolása) 

Ajtó-ablakdíszek készítése (gipszöntéssel, 

só-liszt gyurmázással, ruhaanyagok, 

dekor-anyagok összeállításával) 

Rongybabák készítése (sablonok 

átmásolása, ollóval mintakivágás, 

összeillesztés, tömés, összevarrás) 

Hűtőmágnesek készítése (gipszöntéssel, 

metszőolló, kalapács, 

ragasztópisztoly, gyertyaöntő 

formák, lábos, rezsó, faeszközök 

 

Alapanyagok: 

gipsz, liszt, só, étkezési olaj, 

agyag, festékek, lakk, újságpapír, 

ragasztó, falazúr, szárazvirágok, 

gyógynövények, termések, 

celofán, tömőanyag, 

anyagmaradékok, dekor 

zsinegek, szalagok, varrócérnák, 

mágnescsíkok, mágneskorongok,  

koszorúalapok, drótok, szalagok, 

gyertyaviasz, kanóc, kanóctalp,  
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só-liszt gyurmázással, agyagozással, 

festéssel, lakkozással, a mágnes 

felragasztásával) 

Koszorúk, -és asztali díszek készítése 

(koszorúalapra, egyébre szárazvirágok, 

termések, egyéb elemek ragasztása, 

drótozása, szalagokkal, anyagokkal 

dekorálása) 

Mécsesek, gyertyák készítése 

(gyertyaviasz olvasztása, gyertyaöntő 

formákba öntése, kanóc eligazítása, 

kihűlés utáni formaleválasztása, a kész 

termékek dekorálása) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A végzett tevékenységek 2021 évtől az alábbi tevékenységekkel kiegészülnek: 



48 

 

 

Munkatevékenység Helyiség, munkaterület Eszközök, alapanyagok 

   

Nem veszélyes hulladék 

kezelése, komposztálás 

Intézményi konyhakert, 

virágoskertek, udvar 

Kapa, gereblye, ásó, vödör, 

talicska, söprű, műanyag söprű, 

fűnyíró, lapát, drótkefe, 

locsolótömlő, műanyag kosár, 

kés, húzható kocsi, metszőolló, 

ásókapa, ágdaráló. 

Egyéb mns. feldolgozói 

tevékenység  

Levendula tövek telepítése, 

levendula zsák készítése 

(szárazvirágok, 

gyógynövények 

termesztése, gyűjtése, 

szárítása, préselése; celofán-

tasakok készítése; 

illatzsákok, gyógypárnák 

tömése, felcímkézése, 

bezárása, csomagolása) 

Intézményi, 

virágoskertek, udvar 

levendula tövek, trágya, 

virágföld, textilanyag a 

zsákokhoz, varró cérna,  

Szőnyeg szövés Foglalkoztató műhely Szövőállványok, szövőkeretek, - 

és tartozékaik, karmantyú bábuk, 

sablonok, felvető fonalak, 

szövőrongyok, anyagvégek, 

fonalak, ollók, tűk, varrócérnák, 

horgoló tűk 

DARVASTÓ 
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Valamennyi munkahely megfelel a hatályos munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi 

jogszabályoknak, továbbá a higiénés előírásoknak. Az egészséget nem veszélyeztető 

és biztonságos munkavégzés feltételei biztosítottak. A megfelelő szociális helyiségek 

a külső munkahelyeken is rendelkezésre állnak.  

1. Fonott áru készítő csoport helyisége: 37,8 m²  

Munkaeszközök: műhelypad, szúróár, metszőolló, kacorkés, verővas, 

mérőszalag, áztató kés, kalapács, kombinált fogó 

2. Szőnyegszövő csoport helyisége: 57 m² 

       Munkaeszközök: szövőgép, szövőkeret, szövőállvány, olló, fonalak, 

anyagok 

3. Ajándékkészítő csoport helyisége: 33 m² 

Munkaeszközök: munkaasztal, szövőállvány, ragasztó pisztoly, olló, 

kés, áztató kád, szúróár, tű, cérna, varrógép 

4. Seprű- kefegyártás helyisége: 41 m² 

Munkaeszközök: mechanikus seprűkötő gép, varrósatu, zsineg, tű, olló, 

szeg, drót 

5. Labdavarró helyiség: 30 m² 

Munkaeszközök: olló, tű, zsineg, ragasztó 

6. Porta helyisége: 10 m² 

7. Mosodai helyisége: 73,5 m² 

Munkaeszközök: munkaasztal, szárogató, kézi vasaló 

8. Konyha helyisége: 82,1 m² 

konyhai eszközök, munkaasztal, takarítóeszközök 

 

Külső helyszínen végzett szolgáltatás, munka: 

• Szőlőművelés – Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Gödöllő 

Badacsony szőlőültetvényei 

• Állatgondozás – Csabrendek Község Önkormányzata 
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• Települési karbantartás – Sümegi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Sümeg, 

Csabrendek Község Önkormányzata 

 

Munkatevékenység Helyiség, munkaterület Eszközök, alapanyagok 

   

Konyhai kisegítő munka, 

előkészítés, tálalás, 

mosogatás, takarítás 

konyhaüzem konyhai eszközök, 

takarítóeszközök, munkaasztal 

Mosodai kisegítő munkák, 

válogatás, teregetés, vasalás, 

hajtogatás 

mosoda munkaasztal, szárogató, kézi 

vasaló. 

Ciroktermesztés, 

zöldségtermesztés, 

virágtermesztés, 

fűzfavessző termesztése, 

utcai seprés, hó- és 

jégtakarítás, kapálás, 

gyomlálás, növényápolás, 

fűnyírás, gereblyézés 

kertészet, udvar kerti kéziszerszámok, lapát, 

kosár, vödör, talicska, metszőolló 

kisegítő munkák: seprés, 

felmosás, porszívózás, 

portörlés 

gondozási részlegek kézi takarító eszközök 

portafelügyelet, kapuk 

nyitása és zárása, 

útbaigazítás, porta 

környékének rendben 

tartása 

porta A munka elvégzése eszközt nem 

igényel 
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anyagok válogatása, 

felaprózása, gombolyítása, 

hurkolása, szálazása, szálak 

sodrása, tekercselése, 

felvetés, szövés, lekötés, 

csomózás, rojtozás, 

csomagolás 

szőnyegkészítő műhely szövőgép, szövőkeret, 

szövőállvány, olló 

vessző kifőzése, hántolás, 

vágás, szárítás, csomagolás 

műhely áztatókád, hántoló kés, 

boríték, papírzacskó, 

ajándéktasak készítése, 

vágás, ragasztás, hajtogatás, 

zsinórozás 

manuális műhely munkaasztal, szövőállvány, 

ragasztópisztoly, olló, kés, 

áztatókád, szúróár, tű. 

csuhé-, gyékény és szalma 

használati- és ajándéktárgy 

készítése, hajtogatás, fonás, 

gyöngyfűzés, batikolás, 

textilfestés, üvegfestés 

 

manuális műhely műhelypad, szúróár, metszőolló, 

kacorkés, verővas, mérőszalag, 

áztatókád, kalapács 

kombinátfogó 

seprűkötés: cirok méretre 

válogatása, seprűtörzs 

kialakítása, drótozás és 

varrás, méretre vágás, 

tisztítás, formázás, 

csomagolás 

kefekötés: talpválogatás, 

szálak behelyezése, rögzítés, 

műhely mechanikus seprűkötő gép, 

varrósatu, zsineg, tű, olló, szeg, 

drót 
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méretre vágás, formázás, 

tisztítás, csomagolás 

növénytermesztési 

szolgáltatás: szőlőművelés, 

földterület rendezés, 

kapálás, gyomlálás, 

növényápolás, 

rézsűtisztítás, bozótirtás, 

szüretelés 

külső területen végzett 

munka 

kerti kéziszerszámok, lapát, 

kosár, vödör, talicska, metszőolló 

állattenyésztési szolgáltatás: 

gazdasági haszonállatok 

istállózása, gondozása, 

etetése, az ólak és ketrecek 

tisztán tartása  

külső területen végzett 

munka 

a munkaadó biztosítja az 

eszközöket 

utcaseprés, hó- és 

jégeltakarítás 

udvar kerti kéziszerszámok, lapát, 

kosár, vödör, talicska 

Labdavarrás: válogatás, 

tömés, fűzés, varrás 

manuális műhely munkaasztal, ragasztópisztoly, 

olló, cérna, fonal, tű. 

Előadó művészet, színjátszó 

csoport, a dobcsoport és 

egyéni előadók 

tevékenysége, 

próbaidőszak, felkészülés az 

előadásokra, fellépésekre 

kulturális fesztiválok, 

bemutatók, falunapok, 

partnerintézmények 

közös rendezvényekein, 

jelmezek, zenelejátszó, 

mikrofonok, hangfalak, erősítő, 

 

 

A végzett tevékenységek 2021 évtől az alábbi tevékenységekkel kiegészülnek: 
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Munkatevékenység Helyiség, munkaterület Eszközök, alapanyagok 

Laskagomba és 

csiperkegomba termesztése: 

 

Az intézmény pince helysége • gazdasági épületek, 

üvegház, fóliasátor 

• raklap 

• locsolókanna 

szórófejjel 

• locsolóslag 

• műanyag rekeszek 

• papírdobozok, 

papírtasakok 

• folpack csomagoló 

• írható ragasztószalag 

• digitális mérleg 

• kapa 

• gereblye 

• cirokseprű 

• szobahőmérő 

• zsákos gomba 

Bérmunka- Alkalmi 

mezőgazdasági munkák 

vállalása 

Az intézmény környezetében 

gazdálkodó termelőknél  

a munkaadó biztosítja az 

eszközöket 

Ajándéktárgy készítése és 

gyertyaöntés 

adventi koszorúk, gyertyák 

Manuális műhely villanytűzhely, öntőformák, 

vízforraló edény, olvasztó 

edény, kanóc, 

viaszgranulátum, viasztömb, 

színezékek 

 

4.2.Munkavédelemmel kapcsolatos szabályozás 
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A szabadtéri munkaterületen a dolgozók a veszélytől, biológiai kóroki tényezőktől, 

lehulló tárgyaktól, zajtól, gőztől, gáztól, illetve portól védettek. 

A pihenő helyiségben lehetőség van az évszaknak megfelelő védőital kulturált 

elfogyasztására és rövid pihenésre is, az öltözőkben átöltözhetnek a munkavégzéshez.  

Az elsősegélynyújtásra kijelölt hely és személy biztosított  

A munkavégzéshez az intézmény belső szabályzata szerint védő- és munkaruhát 

biztosítunk számukra Munkaruha szabályzata alapján. A munkavégzéshez biztosítjuk a 

megfelelő munkaeszközöket.  

 

A foglalkoztatásban résztvevők minden év januárjában kötelező munka-és tűzvédelmi 

oktatáson vesznek részt, amelyet megfelelő dokumentáción rögzítünk. Az oktatáson 

külön hangsúlyozásra kerül a veszélyes munkakörök biztonsági oktatása 

(gyertyaöntés, kerámia égetőkemence használata, kéziszerszámok használata, 

drótfonó gép üzemeltetése, a veszélyes hulladék kezelésének szabálya, stb). 

A munkacsoportokban használt tisztítószerek és egyéb vegyi anyagok használata 

különösen fontossá teszi a biztonsági előírások betartását, ezért ezekkel az anyagokkal 

történő munkavégzés fokozott felügyeletet kíván és az utasítások pontos betartását. A 

veszélyes anyagok, tisztítószerek zárható szekrényekben, zárható helyiségekben 

vannak elhelyezve, a biztonsági adatlapok a munkaterületekre kihelyezésre kerültek. 

 

Az intézmény Kockázatértékelés- és kockázatbecslés, továbbá a Dohányzás elleni 

szabályzatának ismerete és betartása mindenki számára fontos, ez tartalmazza a 

veszélyes hulladékkezelést és egyéb kockázatok számbavételét. 

 

 

 

 

 

5. Személyi feltételek 
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5.1.Foglalkoztatásban résztvevő segítők száma, végzettsége 

Telephely Foglalkozt

atottak 

száma 

Segítők 

száma 

Képzettsége 

Dáka 63 4 1 fő OKJ54 szociális asszisztens, 1 fő 

gyógypedagógiai asszisztens, 

varrónő                                                                      

1 fő virágkötő                                                                  

1 fő kőműves szakmunkás 

Kamond 27 2 1 fő gimnáziumi érettségi + 

szakmunkás                                                              

1 fő gimnáziumi érettségi + 

villanyszerelő szakmunkás 

Lesencetomaj 71 3 1 fő felsőfokú személyügyi vező,1 fő 

virágkötő, virágkereskedő, 1 fő 

karosszéria lakatos,   

Nyírlak 41 2 1 fő középfokú érettségi                                    

1 fő asztalos 

Veszprém 13 1 1 fő szociális munkás 

Darvastó (Szt.+Mt.) 134 7 1 fő gyógypedagógiai asszisztens, 1 fő 

kosárfonó, 1 fő zöldségtermesztő, 1 fő 

egészségügyi szakiskola, 1 fő 

villanyszerelő, 1 fő szakközépiskolai 

érettségi, 1 fő parképítő 

 349 19  

5.2.A segítők feladatai 
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A foglalkoztatás személyi feltételei az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben előírtak szerint 

biztosítottak. A segítők rendelkeznek a foglalkoztatottak által végzett munka 

jellegének megfelelő szakismerettel, szakmai jártassággal. 

A segítő feladata: 

• munkamegbeszélést vezet, megtervezi és kiosztja a napi feladatokat 

• szervezi a munkavégzést 

• segítséget nyújt szükség szerint az egyéni munkavégzéshez 

• koordinálja a szükséges anyagok beszerzését 

• részt vesz a foglalkoztatási terv kialakításában 

• javaslatot tesz a foglalkoztatás formáira, termékkészítésre 

• munkavégzés során fenntartja a foglalkoztatottak motivációját, részükre 

mentális segítő szolgáltatásokat nyújt 

• szervezi a reklám- és marketing tevékenységet, a termékek értékesítését. 

Részletes feladatait a Munkaköri leírás tartalmazza. 

 

6. Munkafolyamatok betanítására vonatkozó fejlesztő program tematikái 

6.1.Betanítási programok 

Minden munkahelyen megosztjuk a feladatokat könnyebb, nehezebb, egyszerűbb és 

bonyolultabb, összetettebb műveletekre, műveletsorokra, így mindenki a 

képességeihez mérten vehet részt az adott munkahelyen a feladatok elvégzésében. 

A részfeladatokat külön-külön betanítva haladunk az egyszerűbb feladatoktól az 

összetettebb, bonyolultabb feladatok betanításának irányába, nagy figyelmet fordítva 

a fokozatosságra. A betanítás során figyelünk arra, hogy mindig csak a szükséges 

minimális segítséget kapják meg ellátottjaink az elvégzendő feladathoz, növelve ezzel 

önállóságukat. 

A tevékenységek színesítése további választási lehetőséget ad lakóinknak a fejlesztő 

foglalkoztatásban, hogy mindenki megtalálhassa azt a feladatot, amelyet szívesen, 

kedvvel és ügyesen végezhet, ezzel sikerélményhez juthat. 
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A foglalkoztatásban dolgozó segítők az alábbiakkal segítik a fejlesztő 

foglalkoztatásban résztvevőket a munkafolyamatok elsajátításában és a folyamatos 

munkavégző képesség fenntartásában: 

- motiváció és a munkatevékenység bemutatása, 

- az adott munkafolyamat egyéni szükséglet szerinti egységekre bontása, 

- az adott munkafolyamat megtanítása, egyéni szükséglet szerinti egységekre 

bontásával, 

- a munkafázisok megtanítása, 

- megerősítés, pontosítás, rögzítés, 

- gyakorlás a dolgozó képességei által meghatározott módon és időtartamban, 

szükség esetén együttes munka. 

- ellenőrzés közvetlenül, eleinte gyakran, 

- ellenőrzés a megfigyelés különféle formáiban, ennek szakmai hasznosítása, 

- pozitív visszajelzés, 

- az önálló munkavégzés készségének kialakítása. 

 

 Munkacsoport Munkafolyamat 
Betanulási 

idő 

H
Á

Z
T

A
R

T
Á

S
I 

Általános 

épülettakarító  

portörlés, seprés, felmosás, nyílászárók 

tisztítása, szennyes- és tisztaruha 

szállítása, közös helyiségek takarítása, 

szobanövények ápolása, virágalátétek 

tisztítása, ágynemű tartók takarítása 

stb. 

1 hónap 

K
E

R
T

É
S

Z
E

T
 

Egyéb takarítás 

Udvar seprés, parkgondozás, 

levélseprés, lehullott ágak 

összegyűjtése, bútor mozgatás 

1 hónap 
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Egyéb évelő és nem 

évelő növények 

termesztése 

konyhakerti magok, palánták 

megismerése, a palántázási folyamat 

elsajátítása, gazolás, kapálás, öntözés, 

fűzfavessző termesztés, üvegházi 

munkák 

1 szezon 

Zöldség, dinnye, 

gyökér, 

gumósnövények 

termesztése 

Növények megismerése, ültetése, 

gondozása, betakarítása, tárolási 

feladatok, talajelőkészítés folyamata 

 1 szezon 

Zöldterület kezelés 
kapálás, gyomlálás, növényápolás, 

fűnyírás, gereblyézés 
1 hónap 

Növénytermesztési 

szolgáltatás 

szőlőművelés, földterület rendezés, 

növényápolás, kapálás, bozótirtás, 

szüretelés 

1 hónap 

Szőnyeggyártás 

anyaválogatás, golybolyítás, hurkolás, 

szálazás, szőnyegszövés technikájának 

elsajátítása: felvetés, lekötés, készáru 

leszedés, vágás, csomózás, rojtozás, 

csomagolás 

2 hónap 

M
A

N
U

Á
L

IS
 T

E
V

É
K

E
N

Y
S

É
G

 

Textilszövés 
anyagok megismerése, kezelése, 

válogatás, feldolgozása, gombolyítás,  
2 hónap 

Táskafélék, szíjazat 

gyártása 

anyagok megismerése, kezelése, 

feldolgozása, csomagolás, bőrözés, 

bőrdíszművezés technikájának 

elsajátítása 

1 hónap 
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Egyéb fa-, 

parafatermék, 

fonottáru gyártása 

elő- és utókészületi munkák 

megismerése, elsajátítása, vessző 

kifőzése, hántolás, vágás, szárítás, 

szövés, csomagolás, csuhézás, kézi 

hímzés, horgolás technikája, faliképek 

alakítása, táskák, terítők, kötények 

varrása 

3 hónap 

Kerámia készítése 

anyag- és eszközismeret, agyag 

előkészítése (gyúrás, mérés, vágás), 

öntőanyag bekeverése, hurkák, lapok 

készítése, öntőformák előkészítése, 

öntés technikájának elsajátítása, 

kiszedés, szárítás, csiszolás, égetés 

folyamatának megismerése, retusálás, 

mázazás, díszítési technikák 

6 hónap 

Egyéb mns. 

Feldolgozóipari 

tevékenység 

virágkötészeti technikák 

művirágokkal, asztaldíszek, faliképek 

alakítása, gyertyakészítés 

technikájának elsajátítása, alapanyagok 

ismerete, olvasztás- és öntés menete, 

hűtési technikák, díszítés, késztermék 

retusálása, batikolás technikája, 

gyöngyfűzés, ajándéktárgyak készítése 

gyékényből, szalmából 

3 hónap 
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Papír 

csomagolóeszköz 

gyártása 

ismerkedés különböző papírokkal, 

sablonok ismerete, ragasztás, simítás, 

papírzacskó és ajándéktasak készítése 

1 hónap 

Seprű- kefegyártás 

gyártási technológia elsajátítása, cirok 

méretre válogatása, seprűtörzs 

kialakítása, formaalakítás, drótozás, 

varrás, méretre vágás, kefekészítésnél: 

talpválogatás, szálak behelyezése, 

rögzítés, méretre vágás, formázás 

3 hónap 

Drótfonás 

ismerkedés a drótfonás 

technológiájával és a folyamatban 

használt géppel, eszközökkel, 

drótguriga felhelyezése a gépre, a gépi 

fonás ellenőrzése, vezetése, méretre 

vágás, a fonott dróttekercs leemelése, 

méretre vágás, raktározás 

2 hónap 

Egyéb, mns. 

személyi 

szolgáltatás 

portaszolgálat működtetése, 

kapunyitás és zárás, nyilvántartás 

vezetése az érkező személyekről, 

gépjárművekről, lakók szabad 

mozgásának regisztrálása, portai 

felügyelet, a porta környékének 

rendben tartása 

1 hónap 



61 

 

 

Egyéb vendéglátás 

konyhai kisegítő munkák, előkészítés, 

tálalás, mosogatás, takarítás, zöldség és 

gyümölcsválogatás 

2 hét 

S
Z

O
L

G
Á

L
T

A
T

Á
S

I 
T

E
V

É
K

E
N

Y
S

É
G

 

Textil, szőrme 

mosása, tisztítása 

mosodai kisegítő munkák elsajátítása: 

válogatás, teregetés, vasalás, 

hajtogatás, rendszerezés 

1 hét 

Előadó művészet 

színjátszó csoport, a dobcsoport és 

egyéni előadók tevékenysége, 

próbaidőszak, felkészülés az 

előadásokra, fellépésekre 

3 hónap 
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2021 évtől Munkafolyamatok betanítására vonatkozó fejlesztő program tematikái 

az alábbi tevékenységek betanítási programjával egészülnek ki: 

 

 Munkacsoport Munkafolyamat Betanulási idő 

K
E

R
T

É
S

Z
E

T
 

Komposztálás 

gyűjtés, aprítás, darálás, 

komposztáló feltöltése, komposzt 

kezelése, rostálás, komposzt 

felhasználása  
 

1,5 hó Képzésen 

való részvétel: 170 

óra, ebből 79 óra 

elmélet, 91 óra 

gyakorlat 

A tevékenység 

végzéséhez 

szükséges 

képzettség 

megszerzését az 

intézmény, vagy 

az ellátott saját 

maga költségén 

finanszírozza 

Gombatermesztés 

Ismerkedés az új termék 

bevezetésével. Gombaszakértő 

elméleti oktatása. 

Gombaszakértő gyakorlati 

oktatása. Ismeretek és tudnivalók 

a sikeres termesztéshez. 

Munkafázisok bemutatása, 

megbeszélése. Optimális helyszín 

kiválasztása. 

5 nap 
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Feladatok leosztása: hőmérőzés, 

locsolás, szedés. Csomagolás, 

eladásra, szállításra előkészítés. 

A kiválasztott helyszín 

rendbetétele, locsoló eszközök és 

hőmérő bekészítése. 

Homoktövis 

termesztése 

Ismerkedés a faanyaggal, a fa 

tulajdonságaival feldolgozás 

során 

A munkafolyamatok során 

használt eszközök megismerése 

 

3 hónap 

M
A

N
U

Á
L

IS
 

Kézműves 

szappanok és 

kozmetikumok 

készítése 

Anyag- és eszközismeret: lúg, 

zsírok, olajok, színezékek, 

illóolajok, desztillált víz, 

öntőformák, szappanpecsétek, 

védőeszközök használatának 

ismerete. Előkészítés, kimérés, 

öntőformák előkészítése, botmixer 

használata, színezés, illatosítás, 

díszítés folyamatának elsajátítása, 

száradás után darabolás 

1 hónap 

Virágkötés 

Ismerkedés az új tevékenység 

bevezetésével. Elméleti és 

gyakorlati oktatás a segítő által. 

1 hónap 

 

 



64 

 

 

6.2.Ismeretek, készségek, képességek elsajátításának lehetőségei 

A fejlesztő foglalkoztatás szakmai programja az intézményi szakmai programmal 

összhangban van és e nélkül az intézményi szakmai program megvalósítása veszélybe 

kerülne. 

Az intézményi szakmai program a szolgáltatásait igénybe vevő személy részére 

komplex rehabilitációs fejlesztő szolgáltatást nyújt, amely kiterjed az ellátott 

gondozására, fejlesztő foglalkozásokra, munkavégzésre, egyéni speciális eszközökkel 

és módszerekkel történő fejlesztésekre, amelyek együttesen segítik a fejlesztő 

foglalkoztatás keretében folytatott termelőmunkát. Így csak azok az ellátottak 

kerülhetnek be, akik minden szempontból megfelelnek az elvárt követelményeknek, a 

piacra termelésnek. Szükségesnek ítéltük meg a munkaidőn kívüli fejlesztést, a jó 

gyakorlatként alkalmazott motivációs rendszert, továbbá a próbaidő bevezetését, 

hogy ellátottjainkat alkalmassá tegyük a piaci termelésre. 

A foglalkoztatás intézményi keretek között megvalósuló egyfajta fejlesztés, 

rehabilitáció, amely a munkavégzéssel, mint fejlesztő tevékenységgel segíti hozzá az 

ellátottakat egyéni képességeik fejlesztéséhez. E fejlesztés célja az ellátottak 

munkakészségének, testi- és szellemi képességének munkavégzéssel történő 

megőrzése, fejlesztése, továbbá intézményen kívüli foglalkoztatására való ösztönzése. 

Bevezettük a minőségellenőrzést, az ellátottak teljesítményét munkabérük 

differenciálásával jutalmazzuk. Kiemelt feladatunk, hogy az ellátottak munkavégző 

képességét olyan szintre segítsük emelni, hogy a nyílt munkaerő piacon is megállják a 

helyüket munkához való hozzáállásukkal, teljesítményükkel, pontosságukkal.  

 

A rendszeres munkavégzés feltétele, hogy a lakó kellően érdekelt és motivált legyen 

arra a tevékenységre, amelynek végeredménye az ő fejlesztését szolgálja, munkája 

eredménye olyan produktum, amely piacképes, ezáltal nyílt munkaerő-piacon is 

megállja a helyét munkavégzésével.   

Az egyéni gondozási tervekkel és az egyéni fejlesztési tervekkel összhangban úgy 

választottuk meg a fejlesztő foglalkoztatás keretében biztosított 
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munkatevékenységeket, hogy azok differenciált módon, de segítsék elő az ellátottak 

személyiségének fejlesztését, testi-lelki rekreációját. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A munka, mint a harmonikus személyiségfejlesztés egyik eszköze 

 

Orientáció: 

- ismerkedés a munkaformákkal, munkafeltételekkel, szabályokkal 

érdeklődési körnek megfelelő munkaterület kiválasztása 

Munkatapasztalat szerzése: 

- ismerkedés a munkafolyamatokkal, a termeléssel 

A munkához nélkülözhetetlen kompetenciák fejlesztése: 

- munkafolyamatok elsajátítása 

- a munkavégzéshez szükséges tanulási képességek fejlesztése 

- praktikus, munka releváns viselkedés kialakítása munkabírás, 

munkatechnika fejlesztése 

MUNKAVÉGZÉS 

rendszeresség 

pontosság 

kitartás 

együttműködés 

felelősségtudat 

feladattudat 

szociális érettség 

önértékelés 
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- munkatevékenységhez kapcsolódó specifikus ismeretek és 

eszközhasználat kialakítása 

- munkafolyamat betanulása 

 

Motivációs bázis fejlesztése: 

- munkafeladatok végrehajtása 

- egyéni és csoportos munkatevékenységek végrehajtása érdeklődési kör 

kialakítása: aktivitás, érdeklődés felkeltése kitartás, terhelhetőség, 

munkatempó, munkaminőség fejlesztése 

 

A fejlesztő foglalkoztatásban való részvételükkel az ellátottak munkavégző 

képességének legalább részleges helyreállítása, a szociális kompetenciák elsajátítása 

után az ellátottak képesek lesznek tartós és folyamatos, a piaci igényeknek is megfelelő 

munkavégzésre.  

 

A foglalkoztatásban való részvétellel kialakul feladattudatuk, kötelességük, napi 

idejük rendszeressé válik. Tanulják az egyéni- és csoportban történő munkavégzést, 

fejlesztjük kitartásukat, motorikus- és kommunikációs képességüket.                                       

A munkafolyamatok betanulásával kialakul a kötelesség és felelősségtudat, fejlődik a 

szép iránti igény. A kész termék öröme pedig önbizalmat ad. 

 

 

7. Az előállított termékek, illetve szolgáltatás leírása 

 

7.1.A termelés, szolgáltatás volumene 

A fejlesztő foglalkoztatásban a termelésmenedzsment jellemzője a kissorozatgyártás, 

a kis mennyiségben készülő, egyedi termékek gyártása, ahol cél a minél több vásárló 

meghódítása. 

A marketing lényege, hogy elősegítse  
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• a piacra lépést,  

• a piaci igényekhez alkalmazkodó tevékenységi körök meghatározását, 

• az ár képzést, 

• a marketing eszközök kiválasztását, 

• a logisztikai háttér megteremtését, 

• az értékesítési csatornák felkutatását. 

Ahhoz, hogy termékeinket megfelelően tudjuk értékesíteni a piacon, kutatási 

területeket határozunk meg: 

• piaci helyzet általános vizsgálata 

• termékkel kapcsolatos vizsgálatok 

• keresletkutatás 

• vevőkör-analízis 

• kínálatkutatás 

• beszerzéskutatás 

• új termék bevezetését megelőző vizsgálatok 

• kommunikáció- és reklámkutatás 

 

7.2.Az ár képzés módja 

Minden termék esetében önköltség megállapítása hiányában az „összehasonlító ár” 

alkalmazása szükséges. A termékeket egyedileg kell beárazni és az árat a terméken fel 

kell tüntetni. 

 

2019. évben az intézmény a fejlesztő foglalkoztatás termékeinek értékesítéséből 

származó bevétele 24.893.000 Ft volt. 

 

7.3.A vevők elérésének stratégiája 

Az előállított termékek értékesítése történik: 

• piaci értékesítéssel 

• bizományi formában történő eladással 



68 

 

 

• nyílt árusítással 

• megrendelésre 

A termékek értékesítése valamennyi telephelyen  

• a helyszínen kerül értékesítésre 

• vásárokon, falunapokon, kirakodóvásárokon 

• részt veszünk kiállításokon 

• hirdetmények kifüggesztése 

• közösségi médiában 

• hirdetések az intézmény honlapján. 

 

8. A továbblépési lehetőség biztosítása 

Fő motivációs eszköz a támogató környezet folyamatos pozitív visszacsatolása az 

elvégzett munka tekintetében. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy ellátottjaink 

sikerélményhez jussanak, ezzel növelve önértékelésüket. 

Fontos motivációs eszköznek tartjuk a differenciált bérezést, a jutalomból kapott 

kirándulásokat, táborozásokon való részvételt, az értékesítésben való közvetlen 

részvételt például vásárokon, kiállításokon. 

Továbblépési cél egyértelműen a nyílt munkaerőpiacon történő munkavállalás, és az 

ottani munkában való helytállás. 

2019 évben integrált intézményünkben a fejlesztő foglalkoztatásból összesen 14 fő 

került nyílt munkaerőpiacra, ahol azóta is megfelelően dolgoznak. 

 

Intézményünk célja, hogy a fejlesztő foglalkoztatás keretében dolgozók kiváló 

minőségben előállított, minél több eladható terméket gyártsanak. A kiváló 

munkaminőség, a munkához való megfelelő hozzáállás lehetőséget biztosít 

lakóinknak a munkaerő-piacon történő megfeleléshez. 

Továbblépési lehetőséget biztosítsunk azzal a feltétellel, hogy megfelelő munkabérért 

csak minőségi, piacképes termékeket állíthatnak elő, így segítve őket a társadalomban 

történő nyílt foglalkoztatáshoz.  
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A foglalkoztatási formák közötti átjárhatóságot is a termékek előállítása határozza 

meg. Elsődleges szempont a minőségi termék előállítása.  

 

Igyekeztünk olyan munkacsoportokat szervezni, amelyekben az ellátottak tevékenyen 

tudnak részt venni, meglévő képességeiket biztonságosan tudják használni, könnyen 

motiválhatók és a munkavégzésük hozzájárul egyéni képességük fejlesztéséhez, 

önállóságuk munkavégzéssel történő fenntartásához. A foglalkoztatások 

szervezésénél tekintettel voltunk továbbá a munkafolyamatok összetettségére, 

bonyolultságára, egymásra-épülésére is. 

Cél az önálló munkavégzés, s hogy ez mindenkinél minél rövidebb idő alatt teljesüljön, 

abban nekünk is felelősségünk van, mégpedig az, hogy megtaláljuk mindenkinek a 

számára legjobb munkát, amiben önállósága kiteljesedhet, fejlődhet és végül képes 

lesz az önálló munkavégzésre. 

A munkafolyamatok elsajátításában és a folyamatos munkavégző képesség 

fenntartásában mind a mentálhigiénés szakemberek, mind a pedagógusok, mind az 

ápoló- gondozó munkatársak kiemelt segítséget nyújtanak: 

• Motiváció kialakítása, fenntartása és a munkatevékenység bemutatása 

• Az adott munkafolyamat egyéni igény szerinti egységekre bontása 

• Adott munkafolyamat bemutatása, betanítása egységekre bontással 

• Munkafázisok megtanítása 

• Megerősítés, pontosítás, rögzítés, gyakorlás (egyéni tempóban) 

• Gyakorlás, szükség esetén együttes munka 

• Gyakori, közvetlen ellenőrzés 

• Ellenőrzés és az elvégzett munka értékelése 

• Az önálló munkavégzés készségének kialakítása 
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9.  Fejlesztő foglalkoztatás dokumentumai 

 

1. Fejlesztési szerződés 

A fejlesztési jogviszony fejlesztési szerződéssel jön létre, melyet az intézményvezető 

köt az ellátottal, illetve törvényes képviselőjével. A fejlesztési szerződés tartalmazza: 

• A végzett tevékenység részletes leírását 

• A foglalkoztatás helyét, idejét 

• A foglalkoztatási óradíj összegét 

• Az ellátott szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy testi és szellemi 

képességeihez mérten elvárható módon közreműködik a foglalkoztatásban 

• A foglalkoztató munkavégzéssel összefüggő kötelezettségét. 

 

2. Munkaköri leírás 

A munkaköri leírás tartalmazza: 

• a foglalkoztatott foglalkoztatási formáját 

• munkaköre megnevezését 

• a foglalkoztatás helyét 

• munkarendjét, munkaidejét 

• közvetlen felettesét 

• feladatait, kötelességeit 

 

3. Szándéknyilatkozat 

Az ellátott szándéknyilatkozatot tesz arra nézve, hogy testi és értelmi képességeihez 

mérten elvárható módon közreműködik a fejlesztő foglalkoztatásban. 

 

4. Egyéni foglalkoztatási terv 

A fejlesztési szerződés megkötése után 30 nappal kell elkészíteni az egyéni 

foglalkoztatási terveket, amely tartalmazza: 
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• Az ellátott fizikai, mentális állapotának, készségeinek, jártasságainak, 

munkavégző képességének jellemzőit 

• A munka-és szervezetpszichológus javaslatát, vagy a rehabilitációs 

alkalmassági vizsgálat eredményeképpen kiadott, hatályos a 

munkarehabilitációt javasló szakvéleményt, illetve 2019. január 1. után 

bekerülő ellátottakra az alábbi jogszabályi változás vonatkozik: a 

szakvélemények/javaslatok érvényességének lejárta után már úgy lehet foglalkoztatni az 

ellátottat, ha a foglalkozás-egészségügyi orvos, a munka- és szervezetpszichológus és az 

intézményvezető együttesen tesz javaslatot a fejlesztési jogviszonyra. 

• Az ellátott állapotának megfelelő foglalkoztatási célokat, feladatokat és azok 

megvalósításának módszereit 

• A foglalkoztatással kapcsolatos motivációt, mentális támogatás és segítő 

szolgáltatás módjait 

• A foglalkoztatás időtartamát és időbeosztását. 

Az egyéni foglalkoztatási terv az intézményvezető, a részlegvezető és a segítő 

személyes egyeztetése alapján készül. A foglalkoztatási tervet, az elért eredményeket 

fél évente értékeli a fentebb nevezett team. 

 

3. Jelenléti ív 

Az ellátott a foglalkoztatásban végzett napi/havi munkaórái számát igazolja 

aláírásával a jelenléti íven. A napi munkavégzést a segítőnek aláírásával is igazolni 

kell. 

 

 

 

 

 

 

MELLÉKLET 
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A fejlesztő foglalkoztatási szakmai program célja: 

Az intézményben folyó fejlesztő foglalkoztatás formáinak, résztvevőinek, 

munkatevékenységeinek szakmai, tárgyi feltételeinek a munkavégzés terén 

továbblépési lehetőségek meghatározása. Az intézményi jogviszonyban álló személy 

intézményen belüli foglalkoztatása az intézmény szakmai programja alapján az egyéni 

gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint. Az ellátott 

meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően. 

 

Fejlesztő foglalkoztatás célja: 

Az ellátott személy munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek 

munkavégzéssel történő megőrzése, fejlesztése. Munkavégzés általi sikerélményhez 

való juttatása, örömszerzés, társadalmi elismerés, valamint önmaga értékének reális 

felismerése. 

Személyiségének jobbá formálása, továbbá képességének olyan szintre juttatása, hogy 

akár a nyílt munkaerőpiacon alkalmas legyen a munkavállalásra. 

 

A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevők száma 2020-ban 

Fejlesztő foglalkoztatásban: 63 fő 

Segítő: 4 fő 

 

A fejlesztő foglalkoztatásba való bekerülés módja, folyamata 

A fejlesztő foglalkoztatásba azokat az ellátottakat lehet bevonni, akiknek egészségi, 

pszichikai állapotuk, képességük megfelelő a munkavégzésre. Az ellátottakat, 

akaratukkal, beleegyezésükkel lehet bevonni a fejlesztő foglalkoztatásba. Az alábbi 

feltételeknek kell teljesülnie: 

- Intézményi jogviszonyban kell állni az adott intézménnyel. 

- 18. életév betöltése 

- Munka- és Szervezetpszichológiai szakértői véleménnyel kell rendelkeznie. 

- Foglakozás-egészégügyi alkalmassági vizsgálat megléte 
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- Intézményvezetői javaslat 

- Érvényes személyi okmányok (személyi igazolvány, adószám, lakcímkártya, 

TAJ kártya) 

 

A bekerülés folyamata 

A Fejlesztő Foglalkoztatásba való bekerüléséhez Kérelem és Adatlapot kell kiállítani, 

melyhez csatolni kell 

- pszichiátriai, szakorvosi javaslatot, ami nem lehet régebbi, mint 12 hónapos. 

- személyi okmányok hitelesített másolata 

- gondozási, vagy fejlesztési terv hitelesített másolata 

-  egyéb orvosi szakvéleményeket 

- gondnok kirendelő határozatot 

A dokumentumokat a területileg illetékes Munka- és Szervezetpszichológus részére 

kell továbbítani, aki kiállítja a leendő foglalkoztatott szakértői véleményét. 

 

A foglakoztatásban az alábbi dokumentumok szükségesek 

1. Fejlesztési szerződés 

A fejlesztési jogviszony fejlesztési szerződéssel jön létre, melyet az intézményvezető 

köt az ellátottal, illetve törvényes képviselőjével. A fejlesztési szerződés tartalmazza: 

• A végzett tevékenység részletes leírását 

• A foglalkoztatás helyét, idejét 

• A foglalkoztatási óradíj összegét 

• Az ellátott szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy testi és szellemi 

képességeihez mérten elvárható módon közreműködik a foglalkoztatásban 

• A foglalkoztató munkavégzéssel összefüggő kötelezettségét. 

2. Munkaköri leírás 

A munkaköri leírás tartalmazza: 

• a foglalkoztatott foglalkoztatási formáját 

• munkaköre megnevezését 
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• a foglalkoztatás helyét 

• munkarendjét, munkaidejét 

• közvetlen felettesét 

• feladatait, kötelességeit 

 

3. Szándéknyilatkozat 

Az ellátott szándéknyilatkozatot tesz arra nézve, hogy testi és értelmi képességeihez 

mérten elvárható módon közreműködik a fejlesztő foglalkoztatásban. 

 

4. Egyéni foglalkoztatási terv 

A fejlesztési szerződés megkötése után 30 nappal kell elkészíteni az egyéni 

foglalkoztatási terveket, amely tartalmazza: 

• Az ellátott fizikai, mentális állapotának, készségeinek, jártasságainak, 

munkavégző képességének jellemzőit 

• A munka-és szervezetpszichológus javaslatát, vagy a rehabilitációs 

alkalmassági vizsgálat eredményeképpen kiadott, hatályos a 

munkarehabilitációt javasló szakvéleményt, illetve 2019. január 1. után 

bekerülő ellátottakra az alábbi jogszabályi változás vonatkozik: a 

szakvélemények/javaslatok érvényességének lejárta után már úgy lehet foglalkoztatni az 

ellátottat, ha a foglalkozás-egészségügyi orvos, a munka- és szervezetpszichológus és az 

intézményvezető együttesen tesz javaslatot a fejlesztési jogviszonyra. 

• Az ellátott állapotának megfelelő foglalkoztatási célokat, feladatokat és azok 

megvalósításának módszereit 

• A foglalkoztatással kapcsolatos motivációt, mentális támogatás és segítő 

szolgáltatás módjait 

• A foglalkoztatás időtartamát és időbeosztását. 

Az egyéni foglalkoztatási terv az intézményvezető, a részlegvezető és a segítő 

személyes egyeztetése alapján készül. A foglalkoztatási tervet, az elért eredményeket 

fél évente értékeli a fentebb nevezett team. 
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5. Jelenléti ív 

Az ellátott a foglalkoztatásban végzett napi/havi munkaórái számát igazolja 

aláírásával a jelenléti íven. A napi munkavégzést a segítőnek aláírásával is igazolni 

kell. 

Jogorvoslati és érdekvédelmi lehetőségek 

Az 1993.évi III. Tv. (Sz.) 99/C § (5) bek. alapján 

Ellátottjogi képviselő 

Érdekképviseleti fórum 

 

A fejlesztő foglalkoztatás keretében végzett tevékenységek 

 

Fejlesztő foglalkoztatásban végzett tevékenységi csoportok 

Ház és házkörüli munkacsoport: 18 fő  

Kertészeti munkacsoport: 24 fő  

Manuális I. csoport: kerámia gyártás: 8 fő 

Portaszolgálat: 1 fő 

Drótmentő: 3 fő 

Manuális munkacsoport: szövő csoport: 9 fő 

 

Személyi, tárgyi feltételek 

A Fejlesztő foglalkoztatásban feltüntetett helyiségek akadálymentesek, megfelelnek az 

előírt munkavédelmi követelményeknek. 

Rendelkezünk a munkaterületekre is vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, 

balesetvédelmi szabályzattal és oktatással is. 

A műhely helyiségek méretét tekintve a mozgáshoz legalább 2 négyzetméter/fő 

szabad terület biztosított. 
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A tisztálkodó és mellékhelyiségek biztosítottak, a műhelyekben, vagy közelükben a 

folyóvizes kézmosási, illetve mosdási lehetőség biztosított.  

A szabadtéri munkaterületen a dolgozók a veszélytől, biológiai kóroki tényezőktől, 

lehulló tárgyaktól, zajtól, gőztől, gáztól, illetve portól védettek. 

Az elsősegélynyújtásra kijelölt hely és személy biztosítottak. 

 

Tárgyi feltételek 

 

Munkatevékenység Helyiség, munkaterület Eszközök, alapanyagok 

Ház és házkörüli munkacsoport: 

takarítás, felmosás, 

söprögetés, ablaktisztítás, 

csempemosás, szennyes 

ruhahordás, tiszta 

ruhahordás, varrás, 

virágoskert gondozás, 

reggelinél és ebédnél terítés, 

felszolgálás. 

Varrási, javítási feladatok 

elvégzése, jelmezkészítés. 

Kiskastély, Kastély, Új 

épület, T épület, 

Sportcsarnok, Műhely, Porta, 

Konditerem, Munkacsarnok, 

épületek környéke, 

virágágyásai. 

Söprű, felmosó-szett, vödör, 

porruha, ultra, mosogató, 

ablaktisztító, kapa, gereblye, 

műanyag kosár, 

műanyagkefe. Szennyes 

kocsi, varrógép és tisztázó 

gép. 

 

Kertészeti munkacsoport: 

konyhakerti növények 

vetése, ültetése, gondozása, 

betakarítása. Egynyári 

növények vetése, ültetése 

gondozása, kétnyári 

növények gondozása, 

virágoskertek ásása, 

Intézményi konyhakert, 

virágoskertek, park 

Kapa, gereblye, ásó, vödör, 

talicska, söprű, műanyag 

söprű, fűnyíró, lapát, 

drótkefe, locsolótömlő, 

műanyag kosár, kés, húzható 

kocsi, metszőolló. 
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gondozása, pince 

karbantartása, locsolás, 

üvegház karbantartása, 

fóliasátrak karbantartása, 

palántanevelő karbantartása. 

 

Bútormozgatás, 

udvartakarítás, fűnyírás, 

járda- és útépítés, erdőirtás, 

bozótirtás, égetés, 

lombgereblyézés, 

karbantartási munkálatok, 

gazdaság épületek takarítása, 

díszletmozgatás. 

Ciroktermesztés, tuja és 

fenyő területének tisztítása, 

gondozása 

Intézményi udvar és park, 

osztályok, sportcsarnok, 

gazdasági épületek, 

melléképületek 

Lapát, gereblye, ásó, csákány, 

fejsze, ágvágó, talicska, kis 

traktor, létra, fűnyíró, 

vasvilla. 

Zöldterület kezelés Park, udvar, fenyves, tujás 
Fűkasza, karos olló, 

metszőolló 

Cirokseprű gyártása Seprűkötő műhely 
Seprűkötő gép, olló, 

metszőolló, csípőfogó 

Huzaltermék gyártása Huzalgyártó műhely 
Drótfonó gép, metszőolló, 

drótvágó, csípőfogó 

Manuális munkacsoport: 

szőnyegszövés, lábtörlő, 

edényalátét készítése, 

virágkötészeti termékek 

Intézményi 50 férőhelyes 

munkacsarnok 

Olló, metszőolló, csípőfogó, 

kalapács, ragasztó pisztoly, 

tű, karmantyú, fonal, szövet, 

gipsz, festék, ecset, gyapjú, 
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készítése, dekorációk 

készítése, ajándéktárgyak 

készítése,  

gipszkép öntés, dekorációk 

készítése 

vödör, szappan, drót, 

szövőszék. 

Manuális munkacsoport, 

kerámiagyártás: 

agyagból öntött 

ajándéktárgyak, konyhai 

eszközök, kaspók, vázák, 

készítése. 

Korongozott termékek 

gyártása. Gyertyaöntés 

formába való öntése. 

Kerámia műhely 

Korongozó, égető kemence, 

olló, öntőformák, faeszközök, 

szivacs, csiszoló vászon, 

agyag, engob, viasz. 
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A végzett tevékenységek 2021. évtől az alábbi tervezett tevékenységekkel 

kiegészülnek: 

 

Munkatevékenység Helyiség, munkaterület Eszközök, alapanyagok 

Kertészeti csoporton belül 

új tevékenység: 

komposztálás  

Park, udvar, fenyves, tujás, 

gazdasági épületek mögött 

komposztáló kialakítása  

Lapát, gereblye, ásó, 

csákány, fejsze, ágvágó, 

talicska, kis traktor, létra, 

fűnyíró, vasvilla, ágvágó, 

rosta, ágaprító 

Kerámia csoporton belüli új 

tevékenység: testápolási 

cikk gyártása  

Söprűkötő műhely  Villanytűzhely, mérlegek, 

pultok, edények, 

öntőformák, kavarópálcák, 

szappanpecsétek, 

védőszemüvegek, 

védőkesztyűk, alapanyagok 

 

Végzett tevékenységek bemutatása 

 

TEÁOR szám 

szerint 
Tevékenység megnevezése 

Bejelentésköte

les 

tevékenység 

0113 Zöldségféle, dinnye, gumós növény termesztése nem 

0119 Egyéb, nem évelő növények termesztése nem 

0128 Fűszer, aroma, narkotikus növények termesztése nem 

1393 Szőnyeggyártás nem 

1399 Textiláru gyártása igen 

2349 Kerámiatermékek gyártása igen 
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2593 Huzaltermék gyártása igen 

8130 Zöldterület kezelés nem 

9601 Textil, szőrme mosása tisztítása igen 

8129 Egyéb takarítás nem 

8121 

 
Általános épülettakarítás nem 

 

 

TEÁOR szám 

szerint 
Tevékenység megnevezése 

Bejelentésköte

les 

tevékenység 

2042 Testápolási cikk gyártása igen 

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése igen 

 

Az egyes csoportokban foglalkoztatottak száma nemek szerinti bontásban 

 

TEÁOR 

szám 

szerint 

Foglalkoztatott férfi/fő Foglalkoztatott 

nő/fő 

Foglalkoztatott napi 

óraszám/fő 

0113 4 - 4-5 órában 

0119 4 - 4-5 órában 

0128 1 - 4-5 órában 

1399 3 3 4-5 órában 

1393 1 2 4-5 órában 

2349 2 5 4-5 órában 
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2593 2 - 4-5 órában 

8130 15 - 4-5 órában 

9601 - 3 4-5 órában 

8129 3 8 4-5 órában 

8121 4 3 4-5 órában 

 

Az egyes csoportokban foglalkoztatottak száma nemek szerinti bontásban 2021. 

évtől tervezett:  

TEÁOR 

szám 

szerint 

Foglalkoztatott 

férfi/fő 

Foglalkoztatott nő/fő Foglalkoztatott napi 

órszám/fő 

0113 1 - 4-5 órában 

0119 1 - 4-5 órában 

0128 1 - 4-5 órában 

1399 3 3 4-5 órában 

1393 1 2 4-5 órában 

2349 2 4 4-5 órában 

2042 - 2 4-5 órában 

2593 3 - 4-5 órában 

3821 14 - 4-5 órában 

8130 5 - 4-5 órában 

9601 - 3 4-5 órában 

8129 3 8 4-5 órában 

8121 4 3 4-5 órában 
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(2020. júliusi állapot szerint) 

Munkatevékenységek, munkafolyamatok bemutatása 

Kertészet  

Parkgondozó tevékenység 

Feladatkörök: 

- fűnyírás elő- és utómunkálatai (kövek, ágak, szemét gyűjtése, gereblyézés), 

- az intézményi rendezvények helyszínének berendezése (asztalok, székek egyéb 

eszközök), 

- szeméttároló és környékének tisztántartása (gyűjtés, kihordás, elhelyezés, 

seprés), 

- részleges szelektív hulladékgyűjtés (papír, ételmaradék, szárazelem), 

- vízelvezető árok és járda takarítása (seprés, lapátolás, ásás, csúszásmentesítés), 

- épületek esőcsatornáinak tisztítása (falevél egyéb hulladék eltávolítása), 

- szolgálati lakás körüli teendők (járda, árok tisztántartása), 

- sportpálya karbantartása (fűnyírás előkészítése, gereblyézés, hengerelés, 

gyomtalanítás, öntözés, felfestés), 

- kerti bútorok elhelyezése és tisztántartása (tároló helyről/re szállítás, 

elhelyezés, lemosás, festés, kisebb javítások), 

- hólapátolás, 

- a helyi temetőkertben lévő sírok és azok környékének gondozása (az 

intézményben valaha élt és itt eltemetett 200 lakó sírhelyének fűnyírásra 

előkészítése, gereblyézés, sírkeresztek tisztítása, javítása), 

- az intézmény környékének rendben tartása (külső járda, kőkerítés, vízelvezető 

árok, fűnyírás előkészítése, gereblyézés, szemét gyűjtése). A külső 

munkavégzés alkalmával minden esetben kötelező a láthatósági mellény 

viselése. 

A munkavégzéshez szükséges eszközök: talicska, gereblye, lapát, vasvilla, lombseprű, 

seprű, ásó, vödör, kalapács, ecset. 
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Munkavégzés helye: a 1,5 hektáros park területe, az intézmény közvetlen környéke, 

helyi temetőkert 

 Kerti munkálatok 

      Feladatkörök: 

- talaj előkészítés, talajerő utánpótlása (ásás, gereblyézés, ágyáskészítés, 

műtrágyázás, komposzt bedolgozás), 

- vetés, ültetés, palántázás, 

- gyomlálás, kapálás, 

- öntözés, 

- komposztkészítés (szitálás, osztályozás, kártevő-mentesítés, szellőztetés), 

- szobai dísznövények gondozása (lemosás, öntözés, átültetés), 

- növényvédelem (kártevők, beteg –elhalt növényi részek eltávolítása), 

A munkavégzéshez szükséges eszközök: ásó, gereblye, kapa, lapát, vasvilla, 

metszőolló, talicska, vödör, öntözőkanna. 

 Üvegházi és fóliasátori tevékenységek 

Feladatkörök: 

- üvegház és fóliasátor rendszeres szellőztetése, 

- váz és borítás karbantartása, szükség szerinti árnyékolás, 

- talaj előkészítése (ásás, gereblyézés ágyáskészítés), 

- palántaültetés, gondozás (kerti zöldségfélék, és virágok), 

- öntözés, télen hó behordása csapadékpótlás céljából, 

- gyomlálás, kapálás, 

- szaporítás, átültetés (magvetés, dugványozás). 

A munkavégzéshez szükséges eszközök: ásó, gereblye, kapa, lapát, vasvilla, 

metszőolló, talicska, vödör, öntözőkanna. 

Általános épülettakarítás 

A munkavégzéshez szükséges eszközök: partvis, seprű, lapát, felmosó szett, vödör, 

törlőkendő, gumikesztyű, kosarak, létra, csúszásmentes lábbeli. 
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Munkavégzés helye: lakóépületek, foglalkoztató helyiségek, raktárak, mosoda, 

konyhai előkészítő, porta épülete. 

Lakókörnyezet tisztántartása 

- söprés, felmosás, 

- tiszta pelenkák hordása a raktárhelyiségbe, 

- ágyneműk huzatolása, 

- kancsók, poharak tisztántartása, 

- virágalátétek tisztántartása, 

- közös helyiségek (ebédlők, folyosók, fürdők, terápiás helyiségek) takarítása. 

 Konyhai tevékenységek: 

- tálalás és edények leszedése az étkezőben, 

- törölgetés, 

- zöldségek és gyümölcsök tisztítása, előkészítése. 

 Raktári feladatok: 

- alapanyagok szállítása, 

- zöldség- és gyümölcsválogatás, 

- pince és raktárak tisztántartása, 

- a beérkező áruk megfelelő helyre szállítása, beszállítása. 

 Mosodai tevékenységek: 

- tiszta ruha hordása, 

- tiszta ruha szétválogatása gondozási egységenként, 

- selejtes ruhák legombozása, 

- vasalás. 

Portaszolgálat feladatai: 

- az intézmény kapujának zárva tartása,  

- az érkező és távozó járművek közlekedésének biztosítása kapunyitással, 

- nyilvántartás vezetése az intézménybe érkező személyekről és gépjárművekről. 
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Kerámia tárgyak készítése  

Tevékenységek: 

- nyersanyag tárolása (raktározási feladatok) 

- anyag és eszközismeret elsajátítása 

- munkavédelmi szabályok megtanulása 

- agyag előkészítése (gyúrás, mérés, méretre vágás, öntőanyag (slikker) 

bekeverése) 

- hurkák, lapok készítése 

- sablonok szerinti méretre vágás 

- öntőformák előkészítése öntéshez: öntőmassza átkeverése, formák beöntése, 

kiöntése, levágás, kiszedés 

- eszközök, munkaterület előkészítése, karbantartása 

- technikák elsajátítása 

- tárgyak készítése, termék előállítás (öntéssel, préseléssel, összeragasztással: pl. 

fülezés esetén) 

- díszítések présformálása 

- önálló tervezés lehetősége 

- szárítás 

- retusálás 

- égetésre előkészítés, égetés utáni portalanítás 

- kemencébe rakás 

- festőanyagok keverése, mázelőkészítés (oldás, szűrés) 

- mázazás 

- készáru raktározás 

- csomagolás, szállításra előkészítés 

- részvétel az értékesítésben 

A munkavégzéshez szükséges eszközök: kézi korongozó, kerámiaégető kemence, 

lapgyúró, öntőformák, mintázó készlet, retusáló korong, kések, tálak, szivacsok. 
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Szőnyeggyártás  

Tevékenységek: 

A/ Előkészítő műveletek 

anyagok szétválogatása (szín, vastagság, minőség) 

anyagok felaprózása, felgombolyítása,  

anyagok hurkolása, szálazása, felgombolyítása 

szövőszálak összesodrása, feltekercselése 

B/ Szőnyegszövés 

-  felvetés, alászövés 

-  szőnyegszövés, lekötés 

-  készáru leszedés, szétvágás 

-  csomózás, rojtozás 

-  csomagolás 

A munkavégzés helye: szőnyegszövő műhely. A munkavégzéshez szükséges anyagok 

és eszközök: szövőállvány, vető, felvetőfonál, pamutfonál, szélanyagok, ollók.  

 

Drótfonó műhely 

Huzaltermék gyártás 

-alapanyag tárolása 

- drótfonógép befűzése 

- drótháló készítése 

- drótháló lemérése 

-drótháló raktározása 

 

Drótfonó gép, metszőolló, csípőfogó, drótvágó 

Seprűkötő gép, olló 
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A végzett tevékenységek 2021. évtől az alábbi tervezett tevékenységekkel 

kiegészülnek: 

 

Komposztálás 

A komposztálás lépései  

1.Gyűjtés: A konyhai zöld-hulladékaink gyűjtéséhez használjunk egy megfelelő 

nagyságú tárolóedényt lehetőleg fedővel, amit nyáron ajánlatos naponta, télen 

elegendő hetente a komposztálóba üríteni. A könnyen lebomló anyagok bomlása már 

a tárolóedényben elkezdődhet. Kerti hulladékoknál a fűnyesedék, kaszálék kezelése 

okoz egy kevés plusz feladatot, mert ezek hajlamosak összetömörödni, befülledni. 

Célszerű ezért napos helyen szétterítve pár napig szárítani, vagy száraz anyaggal 

(szalma, törek, fűrészpor) keverni  

2.Aprítás: A gyorsabb lebomlás érdekében ajánlatos a komposztálóba kerülő 

anyagokat 5 cm-nél kisebb darabokra aprítani. 

 3. A komposztáló feltöltése  

A komposztáló aljára tegyünk valamilyen durva anyagot, pl. faaprítékot, hogy a 

levegőzést alulról biztosítsuk. Erre, – ha már korábban készítettünk – rakjunk egy 

kevés komposztot, a folyamat gyorsabb beindításához. Erre rétegezzük a konyhából 

és a kertből kikerülő különböző fajtájú szerves hulladékokat. Zöldebb, nedvesebb, 

nitrogénben gazdagabb hulladékra fásabb, szárazabb, tehát szénben gazdagabb 

anyagokat rétegezzünk. A rétegek közé adalékanyagokat szórhatunk, melyek javítják 

a komposzt minőségét. www.greenius.hu Adalékanyagként használhatunk földet, 

használt virágföldet, alginitet, vagy agyagásványokat (bentonit, zeolit, 

montmorillonit), kőzetlisztet, vagy szilikátásványokat (riolittufa). Ezek nagy 

abszorpciós készségüknél fogva megkötik a helytelen kezelés miatt keletkező 

kellemetlen szagú gázokat. Savanyú talajoknál jó talajjavító a mészkő (CaCO3 

tartalmú agyagásvány), a márga és a dolomit őrölt formában. Gipszet használhatunk 

szikes talajoknál, mert semlegesítik a lúgosságot. Időnként hirdetnek serkentő 

anyagokat, mint „csodaszereket”. A komposztálásnál nincs szükség különleges 
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serkentő anyagra, mivel földdel, illetve nem teljesen érett komposzttal, ugyanolyan jól 

beindíthatjuk a folyamatot. Komposztkészítésnél fontos a keverés és az átrakás! 

Amikor megtelt a komposztálónk, alaposan összekeverjük, és beállítjuk a 

nedvességtartalmat. A bomlási folyamat első szakaszában (4.-6. hét) ismét keverjük jól 

össze a komposztunkat. A jobb minőségű komposzt érdekében a keverést 6-8 hetente 

ismételjük. A keverések alkalmával tudjuk ellenőrizni és szükség esetén beállítani a 

nedvességtartalmat. 

A komposzt felhasználása:   

A friss, 4-6 hónapos komposzt nagyon gyorsan hat, de csak a talaj felszínén 

használható, pl. bogyósok, fák, cserjék, veteményesek őszi betakarására. Pázsit, 

valamint földkeverékek számára alkalmatlan.  

Az érett, 8-12 hónapos komposzt lassan hat, kiváló talajjavító tulajdonságokkal 

rendelkezik és földdel egyenletesen összekeverve fontos alapanyaga a cserepes- és 

balkonnövények, valamint a veteményesek földjének. Rostálás után valamennyi 

növénykultúra számára felhasználhat. 

Munkavégzéshez szükséges eszközök: ásó, gereblye, kapa, lapát, vasvilla, 

metszőolló, talicska, vödör, ásókapa, ágdaráló 

 

Tevékenység betanítása 

A tevékenység végzéséhez szükséges képzettség megszerzését az intézmény, vagy az 

ellátott saját maga költségén finanszírozza: 

Nem veszélyes hulladék kezelés- komposztálás  

Képzésen való részvétel: 14 fő 

Képzés megnevezése: Bio-és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás 

SZPK szám: SZPK-00057-16-20 2 06 1/1 

Nyilvántartási szám: E-000526/2014/B026 

Képzés helyszíne: Dáka Dózsa Gy. u. 80. 

Tervezett időpontja: 2020. év végéig 

Óraszám: 170 óra, ebből 79 óra elmélet, 91 óra gyakorlat 
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Szakképesítés: Bio-és zöldhulladék hasznosító, komposztáló 

Szakképesítés leírása:  

Biomassza hasznosítást végez a komposzt készítésével a mezőgazdasági termények 

melléktermékeit, hulladékait, az állati eredetű biomasszát hasznosítja. Hasznosítja az 

erdőgazdasági és fafeldolgozási melléktermékeket, illetve hulladékokat.  

Képzés moduljai: 

Bio- és zöldhulladék hasznosítási ismeretek, komposztkészítés 

A komposztkészítés gépei és eszközei, karbantartásuk 

 

Személyi feltételek: 

1 fő szociális segítő 

Kertészeti csoport teljes létszáma: 24 fő 

A kertészeti csoportban 14 fő számára terveztük a képzésen való részvételt, ahol Bio 

és zöldhulladék hasznosító és komposztáló képesítést szereznek. Az elvégzett képzés 

után 14 fő vesz részt a komposztálási tevékenységben:  

1. Az ellátotti csoport összetétele: nemek szerinti megoszlása 14 férfi 

2. Az ellátotti csoport fogyatékosság szerinti megoszlása: 

• Enyhe fokban értelmileg akadályozottak száma: 7 fő 

• Súlyos fokban értelmi sérültek száma: 7 fő 

A kertészeti csoportban 14 fő számára terveztük a képzésen való részvételt, ahol Bio 

és zöldhulladék hasznosító és komposztáló képesítést szereznek.  

3. Foglalkoztatás típusa: „1993. évi III. törvény a szociális igazgatósról és szociális 

ellátásokról” szerinti alkalmazás. 

 

Tevékenység létfontosságát alátámasztó tényezők: 

• Csökkenteni lehet a termelt hulladékot 

• A kerti és konyhai hulladékot vissza lehet juttatni a természetbe. 

• Termékenyebbé lehet tenni a talajt, a növények egészségesebbek lehetnek. 
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• Költséget lehet csökkenteni, mivel kevesebb hulladék keletkezik, hulladék 

elszállítás sűrűségének és mennyiségének csökkenése  

• 2021. évtől égetésre nem lesz lehetőség, így tetemes mennyiségű zöld 

hulladék keletkezik a fent említett területen, amelynek környezetbarát 

felhasználását teszi lehetővé a komposztálás 

• A humuszban gazdag talaj jobban képes elnyelni a szén-dioxidot, így a 

klímaváltozás hatásait is lehet csökkenteni. 

• Környezettudatosságra ad gyakorlati példát az intézményben élő ellátottak 

számára 

• Az előállított humuszt saját felhasználására, valamint eladásra kívánjuk 

felhasználni 

 

Tárgyi feltételek: 

Alapanyagok:  

zöldhulladék: 7 ha park – fejlesztő foglalkoztatás telephelyén található parkban a 

rendszeres fűnyírás során keletkező hulladék, a parkban található fák letört, elszárad 

ágai, a lehulló falevelek, háncs, az asztalos műhelyben keletkező fűrészpor, faforgács, 

faapríték 

szerves hulladék: intézményben működő főzőkonyha szerves hulladéka 

Helyszín: 

Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált 

Intézménye – gazdasági épületek mögötti udvar részben komposztáló kialakítása 
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Eszközök: 

Beszerezni kívánt eszközök: 

megnevezés mennyiség egységár  összesen 

ágdaráló  1 db  1.000.000.-/ db 1.000.000.- 

komposzt rosta 10 

mm-es 

2 db 9.800.-/db 19.600.- 

komposzt rosta 4 

mm-es 

2 db  8.900.-/ db 17.800.- 

ásó villa 5 db 4.000.-/ db 20.000.- 

talicska 3 db 19.900.-/db 59.700.- 

Összesen:    1.117.100.- 

2021-ben tervezett új tevékenységként komposzt előállítása során a komposzt 

mennyisége előzetes terveink szerint az integrált intézmény telephelyinek igényeit is 

kielégíti. Amennyiben a saját felhasználáson felüli mennyiség keletkezik, annak 

értékesítése a közösségi médiában történő megjelentetésével tervezzük. Jelenleg nagy 

mennyiségű humuszra van szükség az integrált intézmény székhelyén és telephelyein, 

melyet vásárlással szerez be az intézmény. Ezt teljes mértékben kiváltaná a 

komposztálás, valamint a hulladék csökkentése is jelentős összegű megtakarítást 

eredményez.  

 

A kerámiát előállító csoport tevékenységét bővíteni szeretnénk kézműves szappan 

készítésével  

 

TEÁOR: 2042 Testápolási cikk gyártás 

Személyi feltételek: 

1 fő szociális segítő 

Kerámiát előállító csoport teljes létszáma: 8 fő 

- nemek szerinti megoszlása: 3 fő férfi, 5 fő nő 
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Az új tevékenység bevezetését az alábbiak támasztják alá: 

- Levendulanépszerűsége egyre nagyobb a magyar lakosság körében 

- Művészetek völgye, Levendula Hetek Tihany a Dunántúlon jelentős 

program, ami szintén a levendulára hívja fel a figyelmet 

- Levendula felhasználásának intézményünkben már hagyománya van: 

illatpárna, csokorban szárítva és frissen, osztályok dekorálására használják, 

valamint az intézmény kertjének dísze 

- Kerámia csoport kreativitása, kézügyessége lehetővé teszi ilyen jellegű új 

tevékenység bevetését 

- Ellátottjaink közül soknak a bőre nagyon érzékeny, számukra is 

kiemelkedően fontos az ismert összetételű, természetes anyagokból készülő 

testápoló szerek 

- Ellátottjaink a fenti okból kifolyólag piacot is jelenthetnek 

- A testápolás női lakóinknál kiemelt fontosságú, szeretik az illatos, szép 

szappanokat, így akár a kerámia csoport bővítése is elérhető 

- Bővebb szappanválasztékhoz a kertészeti csoportnak is lehetősége lenne 

újabb növényeket megismerni, termeszteni: csipkebogyó, kamilla. 

 

Kézműves szappan gyártása 

Előállítás lépései: 

- Hozzávalók előkészítése 

- Védőruházat, védőeszközök felvétele 

- Újságpapírokat teríteni a pultokra 

- Desztillált víz kimérése egy hőálló, nem törhető, tetővel rendelkező tartóba, 

lúgoldó edénybe! Ehhez kell a lúgot hozzátölteni. Alumíniumot nem 

használhatunk, mert az reakcióba lép a lúggal. 

- Lúg kimérése, és óvatosan kevergetve adjuk hozzá a desztillált vízhez! 

MINDIG A LÚGOT ADJUK A VÍZHEZ, ELLENKEZŐ ESETBEN A KEVERÉK 

KIFRÖCCSENHET! Vigyázzunk, hogy a keletkező gőzöket ne lélegezzük be! 
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- Helyezzük a tartóra az fedelet! Egy heves exoterm reakció fog lezajlani, ami 

felmelegíti az elegyet.  

- Helyezzük a tartót hideg vizes fürdőbe, hogy lehűljön. Ha eléri a kb. 40 fokot, 

akkor fogjuk hozzáadni az olajokhoz. Az eljárás lényege, hogy az olajkeverék 

és a lúgoldat egyforma hőmérsékletű legyen 

- Amíg a lúgos víz hűl, olvasszuk fel a szilárd zsírokat, és adjuk hozzá az olajokat. 

Ha csak folyékony olajat használunk a szappanhoz, akkor melegítsük fel az 

olajokat, hogy az olajkeverék is elérje a 40 fokot. Vegyük le a tűzhelyről! 

- Öntsük át a lúgot a zsiradékhoz! NEM FORDÍTVA! Kevergessük, míg puding 

állagú nem lesz! Ezt az állapotot nevezzük "trace" állapotnak. Rásegíthetünk 

botmixer használatával, így gyorsabban elkészülünk. csak addig kevergessük, 

amíg a szappan nem kezd „írni”, a lecsöppenő massza egy pillanatra megáll a 

massza tetején, nem merül el rögtön 

- Ebben a stádiumban lehet a színező-, illetve illatanyagokat hozzáadni a 

szappanunkhoz 

- A színezett, illatosított szappanmasszát töltsük ki formába, takarjuk be, és ne is 

nézzünk rá 24 órán keresztül, amíg a szappan megkeményedik. Ekkor még tart 

a szaponifikáció. Azért kell betakarni, hogy a szappan lassan hűljön le. 

Ellenkező esetben a szappan "megfázik", és törékeny lesz 

- 24 óra múlva vágjuk fel, és hagyjuk még érni sötét, de jól szellőző helyen 4 héten 

keresztül. Ez alatt minden víz eltávozik a szappanból, és tökéletes lesz az állaga. 

Kézműves szappan és kozmetikum készítése 

Az új tevékenységi körrel kapcsolatosan online tanfolyam áll rendelkezésre: 

- szappan készítés online modul formában 4 db 15-30 perces videó + 

jegyzetfüzet 9 recepttel 9.900, - 

• Egyszerű szappant készíteni. 

• Márványozott szappant készíteni. 

• Sószappant önteni. 

• Biztonságosan kezelni a szappankészítő lúgot és a szappanmasszát. 
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• Saját készítésű szappanokat használni otthon. 

• Ezen tanfolyam nem elhanyagolható előnye, hogy a segítő a modul 

elvégzése után képessé válik a foglalkoztatásban résztvevők számára 

oktatást tartani és a jegyzet, videók, segítségével kiképezni a munkacsoport 

tagjait. Ennek időtartama 4 nap. 

Munkavégzéshez szükséges eszközök: Villanytűzhely, mérlegek, pultok, edények, 

öntőformák, kavarópálcák, szappanpecsétek, védőszemüvegek, védőkesztyűk, 

alapanyagok.  

A kerámiaműhely melletti söprű kötő műhely kb. 40 m2 adottságai megfelnek a 

tevékenység bővítéséhez hiszen jelenleg a cirokseprű készítés is itt történik. 

Amennyiben a felújítás megvalósítható, abban az esetben a gyertyaöntést is ide 

átszerveznénk. Felújításra- ez egyszeri és tevékenység munkakörülményeit érintő 

befektetés - és eszköz beszerzésre az alábbiakat kalkuláltuk: 

 

csempézés 10m2 munkadíj: 0,- anyagköltség: 

40.000, - 

40.000, - 

járólapozás 40m2 munkadíj: 0,- anyagköltség: 

300.000, - 

300.000, - 

festés munkadíj: 0,- anyagköltség: 

20.000, - 

20.000, - 

villanytűzhely kerámialapos 1 db 100.000, - 

mérlegek precíziós mérleg 

0,1 g-os felosztás 

5 db 25.000, - 

polikarbonát 

edények 

különböző 

méretűek 

5 db 50.000, - 

Salgó polcrendszer  
 

100.000, - 

öntőformák többféle méret és 

szín 

 40.000, - 
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kavarópálcák 
 

30 db 4.500, - 

szappanpecsétek különböző 

mintákkal 

5 db 20.000, - 

védőszemüvegek 
 

10 db 4.000, - 

védőkesztyűk  5 pár 7.000, - 

növényi glicerin 500 ml 20 db 7.800, - 

finomított séta vaj 1 kg 5 db 23.450, - 

lanolin 50 g 10 db 9.500, - 

pálmazsír 5 l 5 db 22.250, - 

kókuszszír 5 l 5 db 33.500, - 

színezék lila, piros 10 ml 10 db 5.500, - 

illóolaj 10 ml 10 db 6.900, - 

desztillált víz 10 l 5 db 1.000, - 

lúg 1200g 
 

5 kg 8.000, - 

Tanfolyam  1 9.900, - 

Összesen:   
 

888.300, - 

    

A kézműves szappanok értékesítése során nyitnánk az integrált intézmény más 

telephelyei felé. 

Szappan fajta Súly Ár/db Tervezett 

mennyiség 

Téglatest alakú 

natúr 

150g/db 850,-/db 24 db/hó 

Téglatest alakú 

szárított virágos 

150g/db 950,-/db 24 db/hó 

Mandala forma 95g/db 550,-/db 20 db/hó 

Helló Kitty 70g/db 600,-/db 10 db/hó 

Autó forma 55g/db 550,-/db 10 db/hó 
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6x szilikon formás 80g/db 500,-/db 37 db/hó 

    

Havi:  84.200, - /hó 125 db/hó 

Éves:  1.010.400, - /év 1500 db/év 

A megpályázott befektetés a tervezett mennyiség gyártása és értékesítése mellett 1 év 

alatti megtérülésével számolnánk. 

Rendelkezésre álló épületek 

 

Az ötven fő befogadására alkalmas manuális műhely akadálymentes, megfelel az 

előírt munkavédelmi követelményeknek, a mozgáshoz legalább 2 négyzetméter/fő 

szabad terület biztosított. Tisztálkodó és nemek szerinti mellékhelyiségek 

biztosítottak, rendelkezünk akadálymentes mellékhelyiséggel.  

A kerámiaműhely, a drótfonó műhely és a seprűkötő műhely nem akadálymentes, 

kézmosási lehetőséggel rendelkeznek. 

A kertészeti csoport munkaterülete a park és az udvar mellett az üvegház és három 

fóliasátor, továbbá pince a termények tárolásához.  

 

Munka- és tűzvédelmi szabályok alkalmazása 

 

A foglalkoztatásban résztvevők minden év januárjában kötelező munka-és tűzvédelmi 

oktatáson vesznek részt, amelyet megfelelő dokumentáción rögzítünk. 

A munkavégzéshez az intézmény belső szabályzata szerint védő- és munkaruhát 

biztosítunk számukra Munkaruha szabályzata alapján. 

A munkacsoportokban használt tisztítószerek és egyéb vegyi anyagok használata 

különösen fontossá teszi a biztonsági előírások betartását, ezért ezekkel az anyagokkal 

történő munkavégzés fokozott felügyeletet kíván és az utasítások pontos betartását. A 

veszélyes anyagok, tisztítószerek zárható szekrényekben, zárható helyiségekben 

vannak elhelyezve, a biztonsági adatlapok a munkaterületekre kihelyezésre kerültek. 
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Az intézmény Kockázatértékelés- és kockázatbecslés szabályzatának ismerete és betartása 

mindenki számára fontos, ez tartalmazza a veszélyes hulladékkezelést és egyéb 

kockázatok számbavételét. 

 

Személyi feltétel 

1 főélelmiszer eladó, virágkötő 

1 fő OKJ 54 szociális asszisztens, ált. ápoló,  

1 fő kőműves szakmunkás 

1 fő OKJ 54 gyógypedagógiai asszisztens, varrónő 

 

BETANÍTÁSI PROGRAMOK, TEMATIKÁK 

 

Kertészet, parkgondozás 

Tematika: 

 Motiváció 

• Felkészülés a tanulásra 

• Tanulásmódszertan 

• Csoportkohézió 

• Személyiségfejlesztő módszerek, énkép erősítése 

Szakmai alapismeretek 

• Növények ismerete 

• Növényápolási alapismeretek 

• Kertészeti alapismeretek 

• Kerti munkák alapismeret 

• Kerti eszközök használatának ismerete 

• Évszakok szerinti kerti munkálatok ismerete 

Szakmai gyakorlati ismeretek 

• Parkgondozási ismeretek, parkfenntartás műveletei 

• Növénytermesztési ismeretek 
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• Közterületek, parkok, udvarok karbantartása 

• Üvegház és fóliasátor ismerete 

• Alapanyagok termesztése (virág, fűzfavessző, cirok) 

• Faiskola telepítése, gondozása 

• Ültetés, dugványozás, palántázás, betakarítás, metszés, egyelés 

ismeretek 

Munka-, tűz- és környezetvédelem 

• Védőfelszerelések használata 

• Kémiai kockázatok ismerete 

• Hulladékok és elhasznált anyagok szelektív gyűjtése, tárolása. 

 

Manuális tevékenység 

Tematika: 

 Motiváció 

• Felkészülés a tanulásra 

• Tanulásmódszertan 

• Csoportkohézió 

• Személyiségfejlesztő módszerek, énkép erősítése 

Szakmai alapismeretek 

• Rajz, festés, mintázás, formaismeret, természeti formák 

• Színek harmóniája, festési technikák, természetes színezőanyagok 

• Termékkészítés egy színben és eltérő színekkel 

• Néprajzi ismeretek 

Gyártásismeret 

• Szakmai rajzok, tervek, formatervezés, szakmai számítás 

• Textilmunkák: anyag-előkészítés, anyagok gombolyítása, szálazása, 

szövőgép működése, szövőkeret használata, szövési technikák, felvetés, 

lekötés, csomózás, rojtozás, szegések, alapanyagok tulajdonságai, táska 

szabása szabásrajz alapján 
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• Cirokseprű: anyag-előkészítés, válogatás méret-, minőség- és szín 

szerint, seprűkötőgép használata, varrás, méretre vágás, baleseti 

kockázatok 

• Papírtermékek: anyagismeret, anyag-előkészítés, ragasztás, simítás, 

hajtogatás 

• Csuhé- és szalmatárgy készítés: alapanyag gyűjtése, nyersanyagok fajtái, 

kéziszerszámok használata, fehérítés és a színezések tartósításának 

folyamata, díszítő és segédanyagok 

• Gyertyaöntés: anyagismeret, anyag tulajdonságainak ismerete, 

olvasztás, formába öntés, kanócozás, hűtés, végmunkálatok 

• Díszítő képek készítése: anyagismeret, az anyagok tulajdonságai: só-liszt 

gyurma, hungarocell, agyag, eszközök helyes használata (olló, dekupázs 

ragasztó, gombostű, olló, textilanyag) 

• Kerámiatárgyak: anyagismeret, anyag tulajdonságainak ismerete, 

munkafolyamatok egymásra épülése, részfolyamatok hatásideje, forma- 

és színtervezés, öntőforma használata, csomagolás, hibalehetőségek, 

javítások módjai, minőségi követelmények 

• Fonottáru-gyártás (kosár): anyag-előkészítés, válogatás méret szerint, a 

vessző fajtái, anyagszükséglet számítása, díszítőfonások tervezése, 

forma- és mérettervezés, a munkafolyamatok műveleti sorrendje, forma- 

és mérettartó munkavégzés, szegések és takarások változatainak 

megismerése, minőségi követelmények 

• Fonottáru-gyártás (drótkerítés): anyag-előkészítés, gép beüzemelése, 

biztonságos munkavégzés, védőeszköz használat, a munkafolyamatok 

műveleti sorrendje, méretre vágás, raktározás 
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Háztartási, ház körüli munkák 

Tematika: 

 Motiváció 

• Felkészülés a tanulásra 

• Tanulásmódszertan 

• Csoportkohézió 

• Személyiségfejlesztő módszerek, énkép erősítése 

Szakmai alapismeretek 

• Ház körüli munkák fajtái (vizes, száraz munkálatok) 

• Háztartásban használt eszközök  

• Háztartási alapismeretek 

Szakmai gyakorlati ismeretek 

• A háztartásban használt eszközök, gépek helyes használata 

• Takarítási ismeretek, a takarítás folyamata 

• Seprés, felmosás, porszívózás, portalanítás, szobanövények gondozása 

• Takarításban használt tisztító-szerek és eszközök 

• Baleseti kockázatok 

 

Portaszolgálat 

Tematika: 

 Motiváció 

• Felkészülés a tanulásra 

• Tanulásmódszertan 

• Csoportkohézió 

• Személyiségfejlesztő módszerek, énkép erősítése 

Szakmai alapismeretek 

• A portai munka alapismeretei: kapunyitás és zárás, telefonos 

tájékoztatás 

Szakmai gyakorlati ismeretek 
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• A portás feladatai: kapunyitás – és zárás, regisztrálás, tájékoztatás adása 

telefonon, a porta környékének rendben tartása 

 

Mosodai kisegítő munka 

Tematika: 

 Motiváció 

• Felkészülés a tanulásra 

• Tanulásmódszertan 

• Csoportkohézió 

• Személyiségfejlesztő módszerek, énkép erősítése 

Szakmai alapismeretek 

• Ismerkedés a mosodai munkával 

• Rész munkaterületek a mosodai munkában 

• Gép- és eszközismeret  

Szakmai gyakorlati ismeretek 

• Kisegítő munkák a mosodában: válogatás, teregetés, vasalás, hajtogatás, 

tisztaruha rendezése gondozási egységek szerint a polcokra 

Munka-, tűz- és környezetvédelem 

• Védőruha használata 

• Baleseti kockázatok ismerete 

 

Ház és ház körüli csoport 2020. évi termelési programterve 

Termék megnevezése 
Tervezett gyártási 

mennyiség 

Havi bontásban gyártott 

mennyiség 

Szennyes ruha épületekből 

mosodába szállítása 
10.000 kg 8000 kg 

Tiszta ruha mosodából 

osztályokra szállítása 
10.000 kg 8000 kg 
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Osztályokon csempe, mosdó, 

falburkolat tisztítása 
60 alkalom 4-5 alkalom 

Osztályokon étkező asztalok, 

székek, korlátok tisztítása 
60 alkalom 4-5 alkalom 

Osztályokon ablakfelület, 

párkányok, ajtók tisztítása 
60 alkalom 4-5 alkalom 

Sportcsarnok takarítása 80-90 alkalom 6-8 alkalom 

Műhely takarítás 52 alkalom 4 alkalom 

Porta épület takarítása 250 alkalom naponta 

 

Kertészeti csoport 2020. évi termelési programterve  

Termék megnevezése Tervezett termelt 

mennyiség 

Havi bontásban gyártott 

mennyiség 

Cirok 150 kg Idény szerint 

Vöröshagyma 400 kg Idény szerint 

Újhagyma  3000 db Idény szerint 

Dísztök 50 kg/év Idény szerint 

Paprika 300 kg/év Idény szerint 

Paradicsom 200 kg/év Idény szerint 

Paprika 200 kg/év Idény szerint 

Kígyóuborka 50 kg/év Idény szerint 

Csemege kukorica 200 kg /év Idény szerint 

Park területének gondozása  Folyamatos 
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Virágmagok palántázása, 

vetése 
200 tő Tavasszal 

Muskátli, levendula palánta 250-250 tő Idény szerint 

Tuja palánta ültetése 50 tő Tavasztól 

Tuja, fenyő ültetvény 

gondozása 
140 alkalom Tavasztól őszig 

Rózsa bujtása, nevelése 100 tő Idény szerint 

Udvar rendezés  Folyamatos 

Kartondobozok összerakása 110 alkalom heti 2 alkalom 

Udvari fűnyírás  Tavasztól őszig 

Hólapátolás Időjárástól függően Időjárástól függően 

Inkontinencia betét rakodás 2 alkalom/ hó 1. és 3. hét hétfő 

Bútormozgatás, árurakodás  Igény szerint 

Drótháló készítés 24 tekercs 2 tekercs 

 

Szövő csoport 2020. évi gyártási programterve  

Termék megnevezése Tervezett gyártási mennyiség Havi bontásban gyártott 

mennyiség 

Rongyszőnyeg 

hagyományos 
150 db 12-13 db 

Zsenília szőnyeg 72 db 5-6 db 

Levendula illatpárna 250 db 20-30 db szezonális 

Edényalátét 50 db 4 db 

Lábtörlő 50 db 4 db 
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Kötény 60 db 5 db 

Egyéb díszek (húsvéti, 

karácsonyi) 
20 db 4 – 5 db 

Virágkötészeti termékek 

gyártása: koszorú, sírcsokor, 

adventi, asztali díszek  

6 db Igény szerint 

Mosdókesztyű  450 pár 30-40 pár 

Javítások, jelmezek készítése Igény szerint  

Manuális műhely által 

gyártott termékek varrása 
Igény szerint  

Bedolgozói munkálatok Igény szerint  

Telephelyeknek varrás Igény szerint  

Asztalterítő varrás 24 db 2 db 

Szennyes zsákvarrás  180 db 15 db 
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Kerámia csoport 2020. évi gyártási programterve  

Termék megnevezése 
Tervezett gyártott 

mennyiség 

Havi bontásban gyártott 

mennyiség 

Bögre 400 db 30-40 db 

Gyógytea készítő készlet 30 db 2-3 db 

Kis kacsasütő 30 db 2-3 db 

Nagy kacsasütő 10 db 1-2 db 

Nagy tál 30 db 2-3 db 

Húsos tál ovális 30 db 2-3 db 

Köretes tál 30 db 2-3 db 

Pite tál 50 db 4-5 db 

Kuglóf sütő 10 db 1 db 

Párologtató (mécsestartó)  50 db 3-4 db 

Egyéb: egér, virág, apró 

tárgyak 
80 db 8 db 

Kaspó 30 db 2-3 db 

Cukortartó 10 db 1 db 

Fakanál tartó 50 db 4-5 db 

Fűszertartó 300 db. 20 db 

Karácsonyi angyal 30 db 2-3 db 

Mézes csupor 80 db 6-7 db 

Korongozott főzőedény 5 db 1 db 

Egyéb manuális termék 

gyártása (pl. húsvéti nyúl) 
70 db 5-6 db 
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Szélcsengő 15 db 1-2 db 

Gyertya   1000 db. 30 db. 

 

2020. évi termelési terv 

A Fejlesztő foglalkoztató 4 munkacsoportja 2021-ben is a tervek szerint folytatja 

tevékenységeit. 

A kertészeti csoport tagjai az év elején, az általunk, valamint a kamondi telephely által 

termesztett cirokból seprűket készítenek. Az udvar rendben tartása folyamatosan 

zajlik (hólapátolás, jégmentesítés). 

Tavasszal a konyhakerti növények, cirok vetése, palánták ültetése kezdődik. Az 

elültetett zöldségek, növények, virágok gondozása, betakarítása folyamatos 

odafigyelést, munkát jelent egészen őszig. 

A kertészeti csoport az intézmény parkjának hátsó területén tuja és fenyő ültetvényt 

gondoz, bozótirtással újabb beszántható területet teremtve. A már meglévő 

ültetvényben folytatjuk a deformált fák ritkítását. 

Folytatódik a levendula telepítése. Szeretnénk, hogy Intézményünk minden 

virágoskertjében pompázzon. Virágát felhasználjuk dekorációk, levendulás 

illatzsákok készítésére, valamint a gyertyakészítésben is. 

A virágoskerteket a csoportok egymás között felosztva külön-külön gondozzák 

továbbra is, ezzel erősítve a feladat- és a kötelességtudat kialakulását. Így a 

munkacsarnokban és a kerámiaműhelyben dolgozó ellátottaink is ki tudják venni 

részüket a friss levegőn történő munkavégzésben.  

A drótmentő műhelyben drótfonóink -akár egyedi méretek alapján is- készítenek jó 

minőségű dróthálókat. 

A manuális munkacsoportban célunk, hogy minél jobb minőségű, egyre esztétikusabb 

szőnyegeket szőjenek szövőink. Idén egy újfajta, hosszabb szálakkal rendelkező 

szőnyeggel újítunk. 
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A már megszokott színes lábtörlők mintájára, új kezdeményezésként „mini 

lábtörlőket”, vagyis edényalátéteket fogunk gyártani. 

A kerámia csoportban a nagy sikerű levendula motívum, szinte már Dáka védjegyévé 

vált. Természetesen az egyedi kívánságokat is teljesíteni fogjuk gyertyaöntésben újabb 

technikákat szeretnénk kipróbálni, pl. virágokat használni a gyertyatestben 

dekorációként, illetve illóolajokat használni újításként. Szalvéta technikával bővítjük 

és szépítjük kínálatunkat. 

2020. évi értékesítési terv 

A Fejlesztő foglalkoztatóban előállított termékeinket ez évben is elsősorban itt 

helyben, illetve a környező falvak vásárain, és egyéb rendezvényeken szeretnénk 

értékesíteni. Itt bemutathatjuk a műhelyeinkben készült termékeinket, megismertetve 

a lakossággal a dákai intézmény termelő munkáját, illetve a társintézmények által 

gyártott termékeket is. A vásárlókat a vásárokon kívül is elérjük. Megújult 

honlapunkon a termékeink megjelentek, ennek köszönhetően jelentősen nőtt a 

karácsonyi forgalmunk. Az intézmény honlapján elérhetők a termékek, ahol 

megtekinthető a kínálat és megtalálható minden információ a rendeléssel 

kapcsolatosan. 

http://www.dakaotthon.hu/ 

 

A már meglévő piacozási lehetőségek mellé új piacok felkutatását is tervezzük. 

A bizományi értékesítést továbbra is fenntartjuk a már meglévő partnereinkkel és 

további partnereket keresünk. Bedolgozói munkákat keresünk a már meglévők mellé. 

Interaktív foglalkozásokat tartunk meghívásos helyszínekre, illetve várunk kisebb 

csoportokat Dákára. 

 

2020. évben tervezett értékesítési helyszínek 

Budapest SZGYF Központ 

Veszprém SZGYF rendezvények 

Nyárád község: húsvéti vásár, falunap, krumplifesztivál, adventi vásár 
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Nagyalásony: húsvéti vásár, falunap, adventi vásár 

Dáka: falunap 

Marcaltő: falunap, adventi vásár 

Egyházaskesző: falunap, adventi vásár 

 

Továbblépési lehetőség biztosítása 

A foglalkoztatottaknál a rendszeres munkavégzés során kialakult a kötelesség- és 

feladattudat. A munka beépül a napi életükbe, rendszeressé válik. A munkaerőpiacról 

kiszorult egyéneknek lehetőséget biztosít arra, hogy integrálódjanak a munka 

világába. 

Fontos feladatunk, hogy a foglalkoztatottak munkavégző képességét olyan szintre 

hozzuk, hogy a fejlesztő foglalkoztatásból a nyílt munkaerőpiacra kerülhessenek.  

Főként a rehabilitációs munkahelyek biztosítanak számukra munkát. Egy-egy példa is 

akad, hogy valós nyílt munkaerőpiacon helyezkedjenek el ellátottjaink, de ők általában 

az intézményi jogviszonyt is megszűntetve integrálódnak a társadalomba. 

 

 

 

Dáka, 2020. szeptember 07. 
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I. Általános ismeretek: 

Intézményi adatok. 

Költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 

Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek 

Integrált Intézménye. 8592 Dáka, Dózsa György út 80. sz. 

Költségvetési szerv telephelye: 

8469 Kamond, Kossuth Lajos út 27/2 4. számú telephely 

Az intézmény képviselője:  

Hanich Ferenc igazgató 

A költségvetési szerv irányítása, felügyelete. 

Költségvetési szerv irányító szervének megnevezése, székhelye: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

1045 Budapest, Akadémia u. 3. sz 

Költségvetési szerv fenntartója: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

 A fejlesztő foglalkoztatás működési engedélyének száma: 

Fejlesztő foglalkoztatás 8469 Kamond, Kossuth Lajos út 27/2 

 VEC/001/00228-9/2017. 

A fejlesztő foglalkoztatási engedélyben foglalkoztatotti létszám: 44 fő 

 

II. A fejlesztő foglalkoztatásba való bekerülés módja, folyamata. 

A fejlesztő foglalkoztatásba azon ellátottakat lehet bevonni, akiknek egészségi 

állapotuk, képességük megfelelő a munkavégzésre.  Továbbá az ellátott akaratával, 

belegyezésével összhangban vonható be a foglalkoztatásba.  

Ahhoz, hogy a fejlesztő foglalkoztatásban foglalkoztatottként bevonásra kerüljön 

az adott ellátott, az alábbi feltételeknek kell teljesülnie: 

- Intézményi jogviszonyba kell állnia az adott intézménnyel 

- 18. életévet be kell töltenie  
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- Munka- és Szervezetpszichológiai javaslat szakvélemény megléte 

- Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat megléte 

- A szolgáltatást biztosító intézmény vezetője 

- Érvényes személyi okmányok megléte /adószám, TAJ, személyigazolvány, 

lakcímkártya/ 

A bekerülés folyamata: 

A fejlesztő foglalkoztatásba való bekerüléséhez egy „Kérelem és Adatlap” kell 

kiállítani, amihez csatolni kell: 

- pszichiátriai szakorvosi javaslatot, ami 12 hónapnál nem régebbi 

- személyi okmányok hitelesített másolata 

- gondozási vagy fejlesztési terv hitelesített másolata 

- egyéb orvosi szakvélemények, komplex minősítések 

- gondokirendelő határozatot aláírás, 

 A dokumentációkat a területileg illetékes munka- és szervezetpszichológus 

részére kell továbbítani, aki a dokumentumok alapján kiállítja a szakvéleményt. 

Miután megérkezik a Munka- és Szervezetpszichológiai javaslat, az ellátott 

bevonható a fejlesztő foglalkoztatásba.  

A fejlesztő foglalkoztatásba való bekerüléskor az alábbi dokumentumok felállítása 

szükséges: 

- fejlesztési szerződés meghatározott idejű legfeljebb 1 év időtartam 

- munkaköri leírás  

- szándéknyilatkozat 

- foglalkoztatási terv dokumentáció 1 év időtartam 

- egyéni foglalkoztatási terv felülvizsgálati dokumentáció fél év után 

- munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi oktatás 

- foglalkozás-egészségügyi alkalmassági engedély 1 év időtartam 

- jelenléti ív napi vezetése 

- munkaruha nyilvántartási dokumentáció 
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III. Jogorvoslati és érdekvédelmi lehetőségek: 

Az 1993. évi III. törvény (Sz.) 99/C § (5) bek. alapján 

Ellátottjogi képviselő 

Érdekképviseleti Forum 

 

IV. Végzett tevékenységek bemutatása: 

A kamondi intézményben az alábbi fejlesztő foglalkoztatási munkacsoportok vannak: 

Ssz TEÁOR szám Munkacsoport megnevezése Bejelentés köteles 

tevékenység 

1 8121 Általános épülettakarítás nem 

2 0119 Egyéb nem évelő növény 

termesztése 

nem 

3 0129 Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós 

növények termesztése 

nem 

4 8129 Egyéb takarítás nem 

5 3299 Egyéb mns feldolgozóipari 

tevékenység  

nem 

6 9609 Mns egyéb személyi szolgáltatás nem 

7 1629 Fatermékek gyártása nem 

8 1393 Szőnyeggyártás nem 

9 1320 Textil szövés nem 

10 9601 Mosodai szolgáltatás nem 
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Az egyes csoportokban foglalkoztatottak száma nemek szerinti bontásban: 

 

Ssz Munkacsoport 

megnevezése 

Foglalkoztatott 

férfi/fő 

Foglalkoztatott 

nő/fő 

Foglalkoztatott 

napi óraszám/fő 

1 Általános 

épülettakarítás 

1 fő 4 fő 3 - 4 óra 

2 Egyéb nem évelő 

növény termesztése 

3 fő 0 fő 5 óra 

3 Zöldségféle, 

dinnye, gyökér, 

gumósnövények 

termesztése 

4 fő 0 fő 3 -4 óra 

4 Egyéb takarítás 3 fő 0 fő 3- 4 óra 

5 Egyéb mns 

feldolgozóipari 

tevékenység 

2 fő 1 fő 3 - 4 óra 

6 Mns egyéb 

személyi 

szolgáltatás 

1 fő 0 fő 4 óra 

7 Fatermék gyártás 1 fő  4 óra 

8 Szőnyeggyártás 1 fő 1 fő 3 – 4 óra 

9 Textil szövés  3 fő 3 – 4 óra 

10 Mosodai 

szolgáltatás 

1 fő 1 fő 3 óra 

 Összesen:  17 fő 10 fő  

(2020. júliusi állapot szerint) 
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Munkatevékenységek, munkafolyamatok bemutatása: 

Általános épülettakarító munkacsoport: 

A csoport feladata az épületek takarítása, felmosása, ablak tisztítása, csempe és 

falburkolatok tisztítása, szennyesruha és tisztaruha hordása. További feladat a 

mosodai szolgáltatásban való munkavégzés, mint: szennyesruházat válogatása, 

tisztaruhák hajtogatása, zoknipárosítás, szakadt ruházat varrása. 

A csoport munkájukat segítő felügyelet mellett végzik, aki gondoskodik a 

biztonsági, tűzvédelmi és balesetvédelmi előírások betartásáról. 

Egyéb nem évelő nővények termesztése:  

A csoport feladata a konyhakerti magok vetése, palántázása, kapálása, gondozása. 

Fóliasátorban lévő növények termesztése, gondozása. Konyhakerti növények 

betakarítása. Fenyő és tuja ültetvények gondozása. 

A csoport munkáját segítő felügyelet mellett végzik, aki gondoskodik a biztonsági, 

tűzvédelmi és balesetvédelmi előírások betartásáról. 

Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növények termesztése:  

A csoport feladata a zöldségfélék, gumós növények vetése, gondozása, és 

betakarítása. A faiskolába való bujtások gondozása, termesztése. Konyhakerti 

növények tárolása. 

Egyéb takarítás: 

A csoport feladata az udvar és park napi takarítása. Falevelek gereblyézése, 

elhordása komposzt tárolóba. Az udvar napi söprése. Az osztályokon igény 

szerinti bútormozgatás, raktárhelyiségek takarítása. 

A csoport munkáját segítő felügyelet mellett végzik, aki gondoskodik a biztonsági, 

tűzvédelmi és balesetvédelmi előírások betartásáról. 

Egyéb mns feldolgozóipari tevékenység: 

A csoportban 3 fő ellátott vesz részt foglalkoztatásban. 

A csoport feladata virágkötészeti termékek előállítása: koszorúk, sírcsokrok, 

csokrok, dekorációk, valamint különböző méretű és alakú gyertyák öntése. 



116 

 

 

 Fatermékek gyártásánál előnyben részesítjük a konyhai eszközök készítését, mint: 

vágódeszka, stokedli, virágtartók, madáretetők, kulcstartók stb. 

 A csoport munkáját segítő felügyelet mellett végzik, aki gondoskodik a biztonsági, 

tűzvédelmi és balesetvédelmi előírások betartásáról. 

 

Szőnyeggyártás – textil szövés:  

A csoport feladata a szőnyegszövés, WC szőnyegszövés, kézzel készített lábtörlők 

szövése, subázása. Ezen felül gombolyítás, méretre rongyszabás. 

A csoport munkáját segítő felügyelet mellett végzik, aki gondoskodik a biztonsági, 

tűzvédelmi és balesetvédelmi előírások betartásáról. 

 

Mns egyéb személyi szolgáltatás: 

A csoport tagjai az intézményben a portaszolgálatot látják el. A foglalkoztatottak a 

portaszolgálat mellett az órabeosztásuknak megfelelően más munkacsoportban is 

dolgoznak. 

A csoport munkáját segítő felügyelet mellett végzik, aki gondoskodik a biztonsági, 

tűzvédelmi és balesetvédelmi előírások betartásáról. 

 

A végzett tevékenységek 2021. évtől az alábbi tervezett tevékenységgel 

kiegészül: 

 

2021. évben új termék bevezetéseként zsákosgomba termesztését kezdjük meg. 

TEAOR szám: 0113. A tevékenység nem bejelentés köteles!   

Ennek feltételei intézményünkben adottak. Az új termék bevezetésével termék 

tevékenységet bővítünk a már foglalkoztatásban lévő foglalkoztatotti létszámra 

építve.  Kezdeti évben 2021-ben a zsákosgomba vásárlásával kezdjük meg a 

termesztést, amit bevezetünk a piaci értékesítésbe, továbbá gyakorlottá válik a 

termelés folyamata foglalkoztatottjaink körében. Azt követő évben 2022.-ben a 

fejlesztő foglalkoztatásban a zsákosgomba csíráztatását, gondozását, termelését és 



117 

 

 

értékesítést vezetjük be. Bízva a piaci lehetőségek további bővítésében, valamint a 

csíráztatott termék termesztőkhőz való forgalmazásában.  

Célja a termékbővítés, piaci kínálat növelése, valamint saját és társintézmények 

konyhai szükségleteinek fedezése.  

A gomba termesztése hozzájárul az egészséges életmód kialakításához. 

Fogyasztása egyre népszerű az ellátottjaink és a lakosság körében egyaránt. Ennek 

oka, hogy ízletes, tápláló és koleszterinmentes és nem tartalmaz vegyszert.  

Intézményi keretek között való nagyüzemi termesztése igen sikeres lehet.  

Kamond telephely rendelkezik gazdasági épületekkel, fóliasátorral, ami megfelelő 

helyet tud adni a termesztéshez. A termesztés megkezdésekor gombaszakértő 

termelő segítségét vesszük igénybe, akik oktatásban részesíti foglalkoztatottjainkat 

és segítőiket. A szakember ellátja instrukciókkal, jó ötletekkel és tanácsokkal 

foglalkoztatottjainkat és segítőiket a sikeres termelés érdekében. 

A csoport munkáját segítő felügyelet mellett végzik, aki gondoskodik a biztonsági, 

tűzvédelmi és balesetvédelmi előírások betartásáról. 

 

Gombatermesztés - Betanítási program 1 hét TEAOR: 0113 

Idő Betanítási program Résztvevők: 

1. nap 

Ismerkedés az új termék 

bevezetésével. Gombaszakértő 

elméleti oktatása. 

Segítő és kijelölt 

foglalkoztatottak 

2. nap 

Gombaszakértő gyakorlati 

oktatása. Ismeretek és tudnivalók 

a sikeres termesztéshez. 

Segítő és kijelölt 

foglalkoztatottak 

3. nap 

Munkafázisok bemutatása, 

megbeszélése. Optimális 

helyszín kiválasztása. 

Segítő és kijelölt 

foglalkoztatottak 
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4. nap 

Feladatok leosztása: hőmérőzés, 

locsolás, szedés. Csomagolás, 

eladásra, szállításra előkészítés. 

Segítő és kijelölt 

foglalkoztatottak 

5. nap 

A kiválasztott helyszín 

rendbetétele, locsoló eszközök és 

hőmérő bekészítése. 

Segítő és kijelölt 

foglalkoztatottak 

 

 

TEMATIKA 

Zsákosgomba termesztés. 

 

Fejlesztő Foglalkoztatás keretében Kamond 4. sz telephely vonatkozásában 2021 évi 

új termék bevezetéseként zsákosgomba termesztését kezdjük meg.   

 

Új termék megnevezése: zsákosgomba TEAOR: 0113  

A tevékenység bejelenése nem engedélyköteles! 

 

Munkavégzés helyszíne: Kamond 4. sz telephely Kossuth Lajos út 27/2 

 

Személyi feltételek: 

Intézményünkben a zsákosgomba termesztéséhez szükséges: 

1 fő segítő munkatárs 

2 fő foglalkoztatott 

 

Tárgyi feltételek:  

• gazdasági épületek, üvegház, fóliasátor 

• raklap 

• locsolókanna szórófejjel 

• locsolóslag 
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• műanyag rekeszek 

• papírdobozok, papírtasakok 

• folpack csomagoló 

• írható ragasztószalag 

• digitális mérleg 

• kapa 

• gereblye 

• cirokseprű 

• szobahőmérő 

 

Termék bemutatása: 

 

A 2021 évben a kamondi fejlesztő foglalkoztatásban új termékként zsákosgomba 

termesztését vezetjük be.  

Célja a termékbővítés, piaci kínálat növelésé, valamint saját és társintézmények 

konyhai szükségletének fedezése. 

A gomba termesztése hozzájárul az egészéges életmód kialakításához. Fogyasztása 

egyre nő, mert tápláló, koleszterinmentes és nem tartalmaz vegyszert.  Keresett 

termék, aminek termesztése intézményi keretek között igen sikeresen valósítható meg.  

Eredményesen lehet termelni pincében, fóliasátorban, gazdasági épületben és 

üvegházban egyaránt. Kamond telephely rendelkezik gazdasági épülettel, 

fóliasátorral, pincével, üvegházzal, ami megfelelő helyet tud biztosítani a 

zsákosgomba termesztéséhez.  

Az új termék bevezetésével termék tevékenységet bővítünk a már foglalkoztatásban 

lévő foglalkoztatotti létszámra építve.  Kezdeti évben 2021-ben a zsákosgomba 

vásárlásával kezdjük meg a termesztést, amit bevezetünk a piaci értékesítésbe, 

továbbá gyakorlottá válik a termelés folyamata foglalkoztatottjaink körében. Azt 

követő évben 2022.-ben a fejlesztő foglalkoztatásban a zsákosgomba csíráztatását, 
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gondozását, termelését és értékesítést vezetjük be. Bízva a piaci lehetőségek további 

bővítésében, valamint a csíráztatott termék termesztőkhőz való forgalmazásában.  

A csiperke vagy a laskagomba termesztéséhez gombazsákra van szükség, ami 

gombacsirával beoltott tápközeg. Kezdetben kétfajta gombát tervezünk termelni: 

laskagombát és csiperkegombát. A termeléshez gombatermesztő szakember 

segítségét vesszük igénybe, aki foglalkoztatottjainkat és segítőinket oktatásban 

részesíti és ellátja szükséges instrukciókkal a sikeres termelés érdekében.  

A zsákokat nem túl száraz, tiszta, szellős 15-20 fokos helyiségben kell elhelyezni, 

fontos, hogy némi fény is legyen a helyiségben. A zsákok környékét naponta locsolni 

kell, hogy nedves közegben legyenek. Az első gombaszüret 3-4 hét után lehetséges. Bő 

termés esetén egy zsák nagyjából 4-5 kg termést tud hozni. A letermett gombazsákok 

humusz tartalma felhasználható a konyhakert táplálására.  

Foglalkoztatásba bevont ellátotti csoport bemutatása: 

A zsákosgomba termesztésében résztvevő foglalkoztatotti csoport betegségét tekintve 

pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátottak.  

Kötelesség és feladattudatuk kialakult, akik teher és munkabíró képessége megfelelő 

a termelés szempontjából.  

A feladatokat kevés instrukció adásával könnyen elsajátítják ennek oka, hogy legtöbb 

foglalkoztatott esetében volt már munkahelyi és családi háttér.  

A megfelelő biztatással, dicsérettel és buzdítással elérhető, hogy foglalkoztatottjaink 

kitartással és kellő motiváltsággal álljanak a sikeres termelés eléréséhez.  

 

Gombatermesztés - Betanítási program 1 hét TEAOR: 0113 

Idő Betanítási program Résztvevők: 

1. nap 

Ismerkedés az új termék 

bevezetésével. Gombaszakértő 

elméleti oktatása. 

Segítő és kijelölt foglalkoztatottak 
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2. nap 

Gombaszakértő gyakorlati oktatása. 

Ismeretek és tudnivalók a sikeres 

termesztéshez. 

Segítő és kijelölt foglalkoztatottak 

3. nap 

Munkafázisok bemutatása, 

megbeszélése. Optimális helyszín 

kiválasztása. 

Segítő és kijelölt foglalkoztatottak 

4. nap 

Feladatok leosztása: hőmérőzés, 

locsolás, szedés. Csomagolás, 

eladásra, szállításra előkészítés. 

Segítő és kijelölt foglalkoztatottak 

5. nap 

A kiválasztott helyszín rendbetétele, 

locsoló eszközök és hőmérő 

bekészítése. 

Segítő és kijelölt foglalkoztatottak 

 

Beszerzése: 

Kamond községtől 15 km távolságban lévő Duka községben lévő gombatermesztőtől 

vásároljuk meg a beoltott gombazsákokat.  

 

 Beszerzési - termelési árkalkuláció: 

Mennyiség Bruttó ár Termelt 

mennyiség  

Eladási ár Értékesítés 

összesen 

40 zsák/500 kg 58.000.- 170 kg 800.-Ft/kg 136.000.- 

80 zsák/1000 kg 116.000.- 340 kg 800.-Ft/kg 272.000.- 

     

 

Csomagolás: 

Egyeztetve az élelmiszerbiztonsági hatósággal (Nébih) kizárólag papír alapanyagú 

csomagolásban kerülhet sor értékesítésre magánszemély részére, ami ½ - 1 kg-os 

kiszerelésben valósítható meg. Műanyag csomagolóeszközt használni nem lehet, 
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mivel a tárolás során pára képződik ezáltal a gomba nem tudja tartani a szavatosságát, 

hamarabb megromlik. Továbbá a környezetvédelem szempontjából papírcsomagoló 

alapanyagot használunk. A műanyag termékek gyártását kivonjak a forgalomból 

környezetvédelem károsító hatása miatt.  

A fejlesztő foglalkoztatásban a manuális munkacsoport a 1721 TEAOR számon 

papírcsomagolóeszköz gyártására van engedélye, ami alapján gyártani tudja a 

csomagoló dobozokat a gombatermék fél és 1kg kiszereléshez. 

Nagy mennyiségű tétel értékesítése esetén műanyag rekeszekben kerül elszállításra a 

megtermelt és vásárolt mennyiség. 

A csomagoláson fel kell tüntetni: 

• termelés helyszínét 

• termelés idejét 

• termék súlyát 

• szavatossági idő 

Amennyiben friss a gomba, akkor egészben hét-tíz napig tárolható. Szeletelve 

rövidebb ideig, őt – hét napig lehet tárolni.  

A címkézésre öntapadós írható ragasztószalagot használunk. 

 

Értékesítés: 

A megtermelt gombának nagyrészét az intézményeink konyhai szükségleteinek 

kielégítésére fordítjuk. Az azon felül termelt mennyiség piaciértékesítésre kerül. 

A helyi és a környezi piacokon való értékesítés bevezetett helyszínei a fejlesztő 

foglalkoztatás termékeinek.  

A zöldségkereskedők felvásárlási lehetőséget adnak, valamint a környező éttermek, 

pizzériák. Előzetesen egyeztetésre került a értékesítés helyszíneivel az együttműködés 

lehetősége.  

Értékesítési helyszínek: 

• Jánosháza piac 

• Devecser Piac 
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• Káptalantóti piac 

• Dabróka csárda 

• Ramirez pizzéria Iszkáz 

• Somlókörnyéke pizzéria Iszkáz 

• Somló büfé Tüskevár 

• Kenbacher étterem 

• Pattyi étterem 

• Hegykapu étterem 

• Lucullus étterem Noszlop 

Az értékesítő helyeken felül a környező falvak lakossága és munkavállalóink is 

jelentős felvevő piacot jelentenek. 

 

V. Tárgyi feltételek: 

A foglalkoztató helyiség egyemeletes épület emeleti részén (126 m2) található. 

Megközelítése lépcsőn keresztül történhet, így a helyiség nem akadálymentes. 

Igény esetén a mozgáskorlátozott foglalkoztatottak részére az épület földszintjén 

(19m2) alakítottuk ki a munkavégzés helyét.  

A virágkötő és gyertyaöntő műhely egy külön önálló épületrészben található. A 

helyiség kizárólag e célra került kialakításra.  A foglalkoztatás megosztottan zajlik. 

Heti egy alkalommal történik a gyertyaöntés és fatermékek gyártása, valamint két 

alkalommal virágkötészeti termékek külön - külön időbeosztásban való készítése.  

A műhelyek helyiségei rendelkeznek a szükséges legalább 2m2/fő szabad 

területtel. Továbbá rendelkezik nemek szerint elkülönített kézmosókkal és 

mosdókkal.  

A zöldterületkezelés és egyéb takarítási feladatot ellátó foglalkoztatottak részére 

külön pihenő helyiséget biztosítunk, ahol lehetőség van az évszaknak megfelelő 

védőital kulturált elfogyasztására.  

A szabadtéri területen dolgozók a veszélytől, biológiai kóroki tényezőktől, lehulló 

tárgyaktól, zajtól, gőztől, gáztól, illetve portól védettek.   
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Minden helyiséghez elsősegély nyújtására kijelölt hely és személy biztosított.  

Minden foglalkoztatott részére munkaruházatot biztosítunk, melyet elhasználódás 

után cserélünk. 

Dohányzásra kijelölt helyek jelzéssel ellátva biztosítottak. 

Az épületek rendelkezik a munkaterületre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, 

balesetvédelmi előírással. 

A fejlesztő foglalkoztatás az alábbi gépekkel, eszközökkel rendelkezik: 

- 1 db láncfűrész 

- 2 db rotációs kapa 

- 1 db fűnyíró kistraktor 

- 1 db manuális drótfonó 

- 1 db csiszoló gép 

- 2 db damilos fűkasza 

- 2 db fűnyíró 

- 1 db manuális söprűkötő 

- 1 db körfűrész 

- 2 db kézi szövőszék 

- 2 db gyümölcsaszaló 

- kisebb kéziszerszámok: söprű, lombgerelye, talicska, kapa, vasgereblye, 

vasvilla, lapát, hólapát, ásó, csákány, ágvágó, piktográf, 

A szerszámok és a gépek külön lezárt raktárhelyiségekben vannak tárolva. A gépek 

kezelésére évente munkavédelmi oktatásban részesülnek azok a foglalkoztatottak, 

akik használják. A nagyüzemi gépek üzembehelyezése, valamint munkavédelmi 

felülvizsgálata az előírás szerint megtörténik. A gépek kezelésére munka és 

balesetvédelmi oktatáson vesznek részt a foglalkoztatottak. Az intézményben 

képződő hulladékot 2 db 1 - 1 m3 űrtartalmú tárolóba helyezzük, amik heti egy 

alkalommal elszállításra kerülnek. 

A munka és tűzvédelmi szabályok előírását, betartását munkavédelmi felelős külső 

személy felügyeli és látja el.  
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VI. Személyi feltétel 

A fejlesztő foglalkoztatásban 2 fő segítő munkatárs vesz részt. 

1 fő végzettsége: gimnáziumi érettségi 

felszolgáló szakmunkás 

Feladata a manuális munkacsoport, ezen belül a szövés, gyertyaöntés, 

virágkötészet, fatermékek gyártása munkálatainak tervezése, megszervezése, 

lebonyolítása, felügyelete. Az általános épülettakarítók felügyelete, munka 

tervezése, beosztása. Rendezvényeken technikai munkálatok ellátása. 

Együttműködés az osztályokkal, és a fejlesztő foglalkoztatás másik segítőjével. 

Közös feladatok tervezése, kivitelezése, foglalkoztatottak értékelése.  

A fejlesztő foglalkoztatáshoz kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása. 

Vásárok, kiállítások, megszervezése, lebonyolítása. 

1 fő végzettsége: gimnáziumi érettségi, villanyszerelő szakmunkás 

Feladata a kertészeti és udvari munkacsoportban a munka tervezése, elosztása, 

felügyelete. A gépek, eszközök, szerszámok tisztántartása, karbantartási 

munkáinak felügyelete.  

Piacok, vásárok felkutatása azon való részvétele. Rendezvényeken technikai 

munkálatok ellátása. Együttműködés az osztályokkal, és a fejlesztő foglalkoztatás 

másik segítőjével. Közös feladatok tervezése, kivitelezése, foglalkoztatottak 

értékelése.  

Adminisztrációs feladatok ellátása.  

Mind a két fő segítő fele – fele arányban segíti a fejlesztő foglalkoztatás munkáját, 

gondoskodnak a foglalkoztatottak biztonságáról, megfelelő munkakörülmények 

biztosításáról. Dicsérik, buzdítják a foglalkoztatottakat, együttesen végzik az adott 

munkálatokat.   

 

VII. Munkafolyamatok bemutatására vonatkozó fejlesztő program tematikája: 

  A foglalkoztatottak állapotuk, betegségük, munkavégző képességük részleges 

hiánya, illetve csökkenése, szociális kompetenciák hiánya miatt tartósan kiszorultak a 
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munkaerőpiacról. A munkavégző képességek legalább részleges helyreállítása, a 

szociális kompetenciák elsajátítása után lesznek képesek tartós és folyamatos, piaci 

igényeknek megfelelő munkavégzésre. 

 

Minden munkacsoportban foglalkoztatott ellátottnál a munkaterületének megfelelő 

munkafolyamatokat kell elsajátítania az alábbi tematika alapján: 

 

Ssz Munkacsoport 

megnevezése 

Munkafolyamat Meghatározott idő 

1 Általános 

épülettakarító 

Portörlés, söprés, felmosás, 

ablaktisztítás, ruhahajtógatás 

1 hónap alatt 

2 Egyéb évelő és 

nem évelő 

növények 

termesztése 

Konyhakerti magok, palánták 

megismerése. Palántázási folyamat 

elsajátítása, gazolás, kapálás. 

1 szezon 

3 Zöldségféle, 

dinnye, gyökér, 

gumósnövények 

termesztése 

Növények megismerése, gazolás, 

kapálás, öntözés, betakarítás 

1 szezon 

4 Egyéb takarítás Udvar seprés, bútor mozgatás, 

falevél gereblyézés 

1 hónap alatt 

5 Egyéb mns 

feldolgozóipari 

tevékenység 

Alapanyagok megismerése, 

kezelése, feldolgozás, késztermék 

minőségi előállítása 

3 hónap alatt 

6 Mns egyéb 

személyi 

szolgáltatás 

Ellátottakkal és vendégekkel való 

türelmes, figyelmes magatartás 

elsajátítása. Megfelelő 

1 hónap alatt 
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kommunikáció, hangnem 

elsajátítása. Időbeosztás ismerete 

 

Betanítási program tematikája:  

 

Általános takarítás - Betanítási program 1 hónap TEAOR:8121 

Idő Betanítási program Résztvevők:  

1. hét 
Ismerkedés a munkaeszközökkel, helyes 

használatuk a gyakorlatban. 

Segítő és kijelölt 

foglalkoztatottak 

2. hét 

Száraz és vizes takarítás ismertetése. 

Eszközhasználat száraz és vizes takarítás 

során. Eszközök tisztítása használat után, 

helyes elpakolás. 

Segítő és kijelölt 

foglalkoztatottak 

3. hét 

Bútorápolás és növényápolás a lakásban. 

Helyes munkaeszközök megválasztása. 

Bútorápolás lépéseinek elsajátítása. 

Segítő és kijelölt 

foglalkoztatottak 

4. hét 

A tanult munkafázisok egyénenkénti 

bemutatása száraz és vizes takarítás 

során. Lehetséges baleseti tényezőkre 

figyelemfelhívás. 

Segítő és kijelölt 

foglalkoztatottak 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 

Zöldterületkezelés és parkrendezés - Betanítási program 1 hónap. 

TEAOR 0129 

Idő Betanítási program Résztvevők:  

1. hét 

Évszakok szerinti munkák számbavétele az 

udvaron. Az udvar gondozásának feladatai: 

seprés, kapálás, gazolás, gereblyézés, 

virágöntözés, elnyílott virágok levágása, 

avareltakarítás. Munkaeszközök és helyes 

használatuk. Balesetvédelemre 

figyelemfelhívás. 

Segítő és kijelölt 

foglalkoztatottak 

2. hét 

Fűnyírás- és sövényápolás. A feladat során 

használt eszközök megismerése és helyes 

használata. A levágott ágak elszállítása. 

Balesetvédelemre figyelemfelhívás.  

Segítő és kijelölt 

foglalkoztatottak 

3. hét 

Munkaeszközök helyes használata a 

gyakorlatban. Munkavégzés után az 

eszközök letakarítása, elpakolás. 

Munkavédelmi eszközök helyes 

használatának megtanítása. 

Segítő és kijelölt 

foglalkoztatottak 

4. hét 
A munkaeszközök helyes használatának 

egyénenkénti bemutatása. 

Segítő és kijelölt 

foglalkoztatottak 
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Zöldség- és növénytermesztés - Betanítási program 1 hónap 

 TEAOR: 0119 

Idő Betanítási program Résztvevők:  

1. hét 

Zöldség- és növénytermesztés feladatai az 

otthonban. Ismerkedés a termeszteni 

kívánt zöldségekkel és egyéb 

növényekkel. A növények részei a föld 

felett és alatta. 

Segítő és kijelölt 

foglalkoztatottak 

2. hét 

A zöldség- és növénytermesztés 

időperiódusai (ültetés, betakarítás, 

palántázás stb.) A talajelőkészítés ősszel és 

tavasszal, a talajelőkészítés 

munkaeszközei és helyes használatuk. 

Segítő és kijelölt 

foglalkoztatottak 

3. hét 

Üvegházi munkálatok: talajelőkészítés, 

magvetés, öntözés, hőmérséklet 

ellenőrzése, pliszérozás, kiültetési idő. 

Szabadföldi munkafolyamatok: ültetés, 

öntözés, kapálás, gazolás, betakarítás. 

Segítő és kijelölt 

foglalkoztatottak 

4. hét 

Betakarítás: mit-mikor-hogyan? Magok 

begyűjtésének technikája. A helyes tárolás 

megismerése. 

Segítő és kijelölt 

foglalkoztatottak 
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Gyertyaöntés - Betanítási program 1 hónap TEAOR:3299 

Idő Betanítási program Résztvevők: 

1. hét 

Ismerkedés a gyertyaöntéshez 

szükséges alapanyagokkal, a 

munkaeszközökkel, helyes 

használatuk a gyakorlatban. 

Balesetveszélyre figyelemfelhívás. 

A gyertyaöntés lépései, a lépések 

bemutatása a gyakorlatban. 

Segítő és kijelölt 

foglalkoztatottak 

2. hét 

Viaszolvasztás, rezsóhasználat, 

munkavédelmi kesztyűk 

használata. Öntőformákkal való 

ismerkedés. A kanóc használata a 

gyakorlatban. Öntés és hűtés.  

Segítő és kijelölt 

foglalkoztatottak 

3. hét 

Színes gyertyák öntésének 

technikái. A kész gyertya 

átvizsgálása, a gyertya aljának 

esztétikai javítása. Színek és formák 

variálása. Gyertyák külső díszítése 

matricákkal. 

Segítő és kijelölt 

foglalkoztatottak 

4. hét 

A gyertyaöntés fázisainak 

egyénenkénti bemutatása, elemzése. 

A munkavégzés helyének 

takarítása, munkavédelmi 

szempont alapján ellenőrzés. A 

késztermék csomagolása, eladásra, 

szállításra, rakározásra előkészítése. 

Segítő és kijelölt 

foglalkoztatottak 
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Szövés, szőnyegszövés - Betanítási program 1 hónap TEAOR:1393 

Idő Betanítási program Résztvevők:  

1. hét 

Kézi- és szövőszéken való textíliák 

készítése. Anyag- és eszközismeret. A 

különböző szövésekhez anyagok 

válogatás. 

Segítő és kijelölt 

foglalkoztatottak 

2. hét 

Az anyag gombolyítása, szövése, a 

munkafolyamatok betanítása, a 

hibalehetőségek számbavétele. 

Szövőkereten történő szövés egyénileg. 

Segítő és kijelölt 

foglalkoztatottak 

3. hét 

Szőnyegszövés technikai elemei: felvetés, 

szövés, lekötés, csomózás. Egyéni 

próbák. 

Segítő és kijelölt 

foglalkoztatottak 

4. hét 

Lekötés és rojtozás technikája. Méretre 

készítés elsajátítása. Csomagolás és 

tárolási feladatok. 

Segítő és kijelölt 

foglalkoztatottak 

 

Fatermékek készítése - Betanítási program 1 hónap TEAOR: 1629 

Idő Betanítási program Résztvevők: 

1. hét 

Ismerkedés a faanyaggal, a fa tulajdonságai 

feldolgozás során. A készíteni kívánt 

termékek bemutatása. A munkafolyamatok 

során használt eszközök, a balesetek 

lehetőségeinek ismertetése. 

Segítő és kijelölt 

foglalkoztatottak 

2. hét 
A termékek előállításának egymásra épülő 

munkafolyamatai és a munka közben 

Segítő és kijelölt 

foglalkoztatottak 
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használt eszközök gyakorlatának 

elsajátítása egyéni munkavégzéssel. 

3. hét 

Gyakori hibák a munkafolyamatok során - 

figyelemráirányítással. A kész termékek 

utóellenőrzése és korrekció lehetősége. 

Segítő és kijelölt 

foglalkoztatottak 

4. hét 

Napi munkavégzés után a munkaterület 

takarítási munkálatai. Csomagolási, 

raktározási technikák. 

Segítő és kijelölt 

foglalkoztatottak 

   

 

Egyéb mns személyi szolgáltatás - Betanítási program 1 hónap TEAOR: 

9609 

Idő Betanítási program Résztvevők:  

1. hét 

Ismerkedés a portaszolgálat 

dokumentumaival. Megfelelő 

kommunikáció ismertetése. 

Segítő és kijelölt 

foglalkoztatottak 

2. hét 

Kapunyitás - zárás szabályainak 

elsajátítása, kimenő bejövő személyek 

fogadása, kommunikáció elsajátítása. 

Segítő és kijelölt 

foglalkoztatottak 

3. hét 

Portaépület tisztántartása, 

kulcshasználat szabályainak 

rögzülése 

Segítő és kijelölt 

foglalkoztatottak 

4. hét 
Önálló portaszolgálat feladatának 

végzése 

Segítő és kijelölt 

foglalkoztatottak 

 

A továbblépési lehetőség biztosítása. 
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A foglalkoztatottaknál a rendszeres munkavégzés során kialakul a kötelesség és 

felelősségtudat arra, hogy munkát végezzenek. A munka beépül a napi biológiai 

ritmusokba, rendszeressé válik. A munkaerő piacról tartósan kiszorult embereknek 

nagy lehetőség arra, hogy visszaintegrálódjanak a munka világába. Kiemelt 

feladatunk, hogy a foglalkoztatottak munkavégző képességét olyan szintre emeljük, 

hogy a fejlesztő foglalkoztatásból átvezetve a nyílt munkaerő piacon is megállják 

helyüket.  

A nyílt munkaerő piacon megjelenő gyárak, összeszerelő üzemek kínálnak lehetőséget 

arra, hogy minél több ellátottunk tudjon munkát vállalni.  

Ahhoz, hogy mindez megvalósuljon kiemelt feladat a foglalkoztatottak motiválása. 

Mindezt dicsérettel, buzdítással, vásárokon, piacokon való részvétellel elérhető. A 

kész végtermék értékesítése, feldolgozása vagy fogyasztása motiválja a 

foglalkoztatottakat, hogy van értelme a munkájuknak. Fontosnak érzi a munkáját, az 

elismerés pedig növeli önbizalmát.  

VIII. Ellátotti összetétel 

Ssz Csoport diagnózis Létszám  

1 Általános épülettakarító pszichiátriai 

szenvedélybeteg 

5 fő 

1 fő 

2 Egyéb nem évelő növény 

termesztése 

pszichiátriai 

szenvedélybeteg 

2 fő 

1 fő 

3 Zöldségféle, dinnye, gyökér, 

gumósnövények termesztése 

pszichiátria 

szenvedély 

2 fő 

2 fő 

4 Egyéb takarítás pszichiátria 4 fő 

 

5 Egyéb mns feldolgozóipari 

tevékenység 

pszichiátria 9 fő 

 

6 Mns egyéb személyi szolgáltatás pszichiátria 1 fő 
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Veszprém Megyei Fogyatékosok Személyek, 

Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 

Dáka, Dózsa György út 80. sz. 
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FELADATTERVE 
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Az intézmény adatai 
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Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek 

Integrált Intézménye  

Székhely: 8592 Dáka, Dózsa György u. 80. 

 

Az intézmény működési köre 

   Veszprém megye közigazgatási területe 

 

    Az intézmény képviselője 

    Hanich Ferenc intézményvezető 

 

      Fenntartó neve, székhelye:  

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

 

Telephely címe: 5. számú telephely, 8318 Lesencetomaj, Kossuth út 95. 

 

Engedélyezett létszámok a foglalkoztatásban 

Helyszín 
fejlesztő 

foglalkoztatás 

rehabilitációs 

foglalkoztatás 
Összesen 

Lesencetomaj telephelyen 75 0 75 

Lesencetomaj (KÉZMŰ 

KHT., külső 

foglalkoztatóként 

Lesencetomaj telephelyen) 

0 24 24 

 

 

A fejlesztő foglalkoztatásba való bekerülés módja, folyamata 

- Aktív kor 
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- Szocioterápiás jellegű foglalkoztatási formában való részvétel ajánlott a 

készségek, képességek felmérése szempontjából 

- Érvényes munka- és szervezetpszichológiai javaslat 

- Intézményvezetői javaslat 

- Foglalkozásegészségügyi javaslat 

- Érvényes munkaalkalmassági vizsgálat a munkakörnek megfelelően 

- Szándéknyilatkozat az ellátott részéről a fejlesztő foglalkoztatásban való 

részvételről 

- Érvényes megállapodás 

1. Jogorvoslati és érdekvédelmi lehetőségek 

- Ellátottjogi képviselő 

- Betegjogi képviselő 

- Érdekképviseleti fórum 

2. Végzett tevékenységek bemutatása: 

 

a. Zöldterület kezelés  

 

Parkgondozó tevékenység 

- fűnyírás elő- és utómunkálatai (kövek, ágak, szemét gyűjtése, gereblyézés), 

- az intézményi rendezvények helyszínének berendezése (asztalok, székek egyéb 

eszközök), 

- szeméttároló és környékének tisztántartása (gyűjtés, kihordás, elhelyezés, 

seprés), 

- részleges szelektív hulladékgyűjtés (papír, ételmaradék, szárazelem), 

- vízelvezető árok és járda takarítása (seprés, lapátolás, ásás, csúszásmentesítés), 

- épületek esőcsatornáinak tisztítása (falevél egyéb hulladék eltávolítása), 

- szolgálati lakás körüli teendők (járda, árok tisztántartása), 

- sportpálya karbantartása (fűnyírás előkészítése, gereblyézés, hengerelés, 

gyomtalanítás, öntözés, felfestés), 
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- kerti bútorok elhelyezése és tisztántartása (tároló helyről/re szállítás, 

elhelyezés, lemosás, festés, kisebb javítások), 

- hólapátolás, 

- a helyi temetőkertben lévő sírok és azok környékének gondozása (az 

intézményben valaha élt és itt eltemetett 200 ellátott sírhelyének fűnyírásra 

előkészítése, gereblyézés, sírkeresztek tisztítása, javítása), 

- az intézmény környékének rendben tartása (külső járda, kőkerítés, vízelvezető 

árok, fűnyírás előkészítése, gereblyézés, szemét gyűjtése). A külső 

munkavégzés alkalmával minden esetben kötelező a láthatósági mellény 

viselése. 

 

Kerti munkálatok 

- talaj előkészítés, talajerő utánpótlása (ásás, gereblyézés, ágyáskészítés, 

műtrágyázás, komposzt bedolgozás), 

- vetés, ültetés, palántázás, 

- gyomlálás, kapálás, 

- öntözés, 

- komposztkészítés (szitálás, osztályozás, kártevő mentesítés, szellőztetés), 

- szobai dísznövények gondozása a lakóegységekben (lemosás, öntözés, 

átültetés), 

- növényvédelem (kártevők, beteg –elhalt növényi részek eltávolítása), 

Szőlőskerti tevékenységek 

- talaj előkészítés, talajerő utánpótlása (ásás, gereblyézés, műtrágyázás), 

- gyomlálás, kapálás, 

- növényvédelem (kártevők, beteg –elhalt növényi részek eltávolítása), 

- metszés 

- lekötözés 

Üvegházi és fóliasátori tevékenységek 

- üvegház és fóliasátor rendszeres szellőztetése, 
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- váz és borítás karbantartása, szükség szerinti árnyékolás, 

- talaj előkészítése (ásás, gereblyézés ágyáskészítés), 

- palántaültetés, gondozás (kerti zöldségfélék, és virágok), 

- öntözés, télen hó behordása csapadékpótlás céljából, 

- gyomlálás, kapálás, 

- szaporítás, átültetés (magvetés, dugványozás, tőosztás). 

 

b. Általános épülettakarítás (háztartási munka, általános épülettakarítás, 

portaszolgálat) 

Lakókörnyezet tisztántartása 

- söprés, felmosás, 

- tiszta pelenkák hordása a raktárhelyiségbe, 

- ágyneműk cseréje, 

- kancsók, poharak tisztántartása, 

- virágalátétek tisztántartása, 

- közös helyiségek (ebédlők, folyosók, fürdők, munkaterápiás helyiségek) 

takarítása. 

 Konyhai tevékenységek: 

- tálalás és edények leszedése az étkezőben, 

- törölgetés, 

- zöldségek és gyümölcsök tisztítása, előkészítése. 

 Raktári feladatok: 

- alapanyagok szállítása, 

- zöldség- és gyümölcsválogatás, 

- pince és raktárak tisztántartása, 

- a beérkező áruk megfelelő helyre szállítása, beszállítása. 

(A konyhai, illetve raktári dolgozók egészségügyi kiskönyvvel rendelkeznek) 

 Mosodai tevékenységek: 

- tiszta ruha hordása, 
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- tiszta ruha szétválogatása osztályonként, 

- selejtes ruhák legombozása, 

- vasalás. 

Portaszolgálat feladatai: 

- az intézmény kapujának zárva tartása,  

- az érkező és távozó járművek közlekedésének biztosítása kapunyitással, 

- nyilvántartás vezetése az intézménybe érkező személyekről és gépjárművekről. 

c. Manuális csoport: Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása 

- fonottáru készítés, fonatkészítés lakásdekorációkhoz 

- csuhézás, 

- kézi hímzés, horgolás (anyag előkészítés lábtörlőhöz) 

- szalvétatechnikával dísztárgyak készítése, 

- bőrözés, bőrdíszműves használati tárgyak készítése, 

- fa-, parafa asztali díszek, faliképek alkotása 

- textiltermékek készítése: asztalterítő, konyhai és kerti kötény, bevásárló- és 

strandtáska, mobiltok, laptop-táska, tornazsák, nesszeszer, mosdókesztyű, 

díszpárna, ülőpárna, 

- szőnyegszövés, lábtörlőkészítés:  

Előkészítő műveletek: anyagok szétválogatása (szín, vastagság, minőség), anyagok 

felaprózása, felgombolyítása, anyagok hurkolása, szálazása, felgombolyítása, 

szövőszálak összesodrása, feltekercselése 

Szövés: felvetés, alászövés, szőnyegszövés/lábtörlőkészítés, lekötés, készáru leszedés, 

szétvágás, csomózás, rojtozás, csomagolás 

 

Egyéb kerámiatermék készítése 

- nyersanyag tárolása (raktározási feladatok) 

- anyag és eszközismeret elsajátítása 

- munkavédelmi szabályok megtanulása 
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- agyag előkészítése (gyúrás, mérés, méretre vágás, öntőanyag(slikker) 

bekeverése) 

- hurkák, lapok készítése 

- sablonok szerinti méretre vágás 

- öntőformák előkészítése öntéshez: öntőmassza átkeverése, formák beöntése, 

kiöntése, levágás, kiszedés 

- eszközök, munkaterület előkészítése, karbantartása 

- technikák elsajátítása 

- tárgyak készítése, termék előállítás (öntéssel, préseléssel, összeragasztással: pl. 

fülezés esetén) 

- díszítések présformálása 

- önálló tervezés lehetősége 

- szárítás 

- retusálás 

- égetésre előkészítés, égetés utáni portalanítás 

- kemencébe rakás 

- festőanyagok keverése, mázelőkészítés (oldás, szűrés) 

- mázazás 

- készáru raktározás 

- csomagolás, szállításra előkészítés 

- részvétel az értékesítésben 

• TEÁOR számok és a hozzájuk kapcsolódó munkák 

Szakágazati 

kulcs 

Tevékenység megnevezése 

8130 Zöldterület kezelés  

8121 Általános épülettakarítás 

1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru 

gyártása  2349 Egyéb kerámiatermék gyártása 
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A végzett tevékenységek 2021. évtől az alábbi tervezett tevékenységekkel 

kiegészülnek: 

 

Szakágazati 

kulcs 

Tevékenység megnevezése 

3299  Egyéb mns feldolgozói tevékenység 

 

3299 Egyéb mns feldolgozóipari tevékenység bővítését szeretnénk művirágkosár, 

művirágcsokor, művirág koszorú és hasonló termék gyártásával bővíteni. 

3299 Egyéb mns feldolgozóipari tevékenység  

Egyéb mns feldolgozói tevékenység (virágkötés):  

metszőolló, olló, csípőfogó, tűzőgép, ragasztópisztoly 

 

A bevezetésre kerülő tevékenységek a szakágazatba tartozó tevékenységek közül: 

- a különféle egyéb cikk: gyertya és gyertyafélék, művirág, műgyümölcs és 

műlombdísz, beugrató, bűvészeszköz, kézi szita és rosta, szabászati próbabábu, 

koporsó stb. gyártása 

- művirágkosár, művirágcsokor, művirág koszorú és hasonló termék gyártása 

Egyéb mns feldolgozói tevékenységet (virágkötés) végző csoport számára egy 

foglalkoztató helyiség (20m2), mely megfelelő természetes és mesterséges fénnyel, 

fűtési, valamint kézmosási lehetőséggel ellátott.  

 

A tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek 

A tevékenység végzése nem bejelentésköteles, és nem engedélyköteles 

 

Személyi feltételek 

Az egyéb feldolgozóipari tevékenységet végző személyek létszáma: 

1 fő segítő munkatárs (a jelenlegi fejlesztő foglalkoztatás segítői létszámból; virágkötő, 

virágkereskedő képesítéssel rendelkezik) 

5 fő foglalkoztatott (a jelenlegi foglalkoztatotti létszámból) 
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Tárgyi feltételek:  

• Foglalkoztató műhely (rendelkezésre áll) 

• Asztalok, székek (rendelkezésre áll) 

 

• selyemvirág díszek, alapanyagok 

• Tűzőhabok 

• Hungarocell alapanyagok 

• koszorú alap 

• Metszőolló 

• olló 

• Csípőfogó 

• Kötözőszalag 

• Kötöződrót, dekor- drótok 

• Damilok 

• celofán 

• selyempapír 

• tűzőgép 

• Ragasztópisztoly 

• Ragasztórúd 

• Ragasztószalagok 

• Rózsabox doboz 

• Lakkok, festékek, csillámporok 

• Dekor tollak 

A tevékenység bevezetésével elérni kívánt célok 

- Termékbővítés 

- Keresett, versenyképes árucikk készítése 

- A környező településeken tapasztalható hiány kielégítése (Lesencetomajon, 

Lesenceistvándon, Lesencefaluban nincs virágbolt) 

- A foglalkoztatás differenciálása a tevékenységi körök bővítésével 
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A tevékenység részletes ismertetése 

A tevékenység során a virágkötésben részt vevő segítő és a foglalkoztatottak 

selyemvirágból állítanak elő virágcsokrokat, koszorúkat, dekorációkat. 

A virágkötészet legfontosabb eleme a kreativitás és a fantázia. A virágkötő 

tevékenységébe tartozik az esküvői csokrok, díszek készítése, alkalmi 

virágkompozíciók megalkotása, illetve különféle rendezvények virággal történő 

díszítése, különböző koszorúk, sírcsokrok, temetői díszek, rózsaboxok készítése. 

A virágkötészet során a segítő a foglalkoztatott ellátottakkal rendelésfelvételt, 

tervezést, virágkezelést, előkészítést végeznek, virágdíszeket készítenek, 

rendezvények virágdíszítését végzik, a telephelyvezető részvételével 

marketingtevékenységet végeznek, megszervezik és lebonyolítják a beszerzési 

tevékenységet, megszervezik és lebonyolítják a készletezést, raktározást, 

nyilvántartják a készleteket, gazdálkodnak a készletekkel, megszervezik és 

lebonyolítják az értékesítést. 

 

A tevékenység végzésének helyszíne 

A rendelkezésre álló foglalkoztató műhely 20 m2 alapterületű. Kézmosóval felszerelt, 

fűtött, jó fényviszonyokkal (természetes és mesterséges egyaránt) rendelkezik. A 

helyiségben a tevékenység végzéséhez szükséges asztalok, székek rendelkezésre 

állnak.  

 

Tematika 

A tevékenység megkezdését a szükséges alapanyagok, eszközök beszerzésével 

kezdjük. Ezt követi a foglalkoztatott személyek bevonása a tevékenységbe tematika 

alkalmazásával. 

A tevékenységhez szükséges felkészítést a virágkötő szakképesítéssel rendelkező 

segítő végzi. Elméleti és gyakorlati oktatást biztosít a részt vevő ellátottak részére, 

majd a gyakorlati munkavégzés során folyamatosan ellátja a szükséges instrukciókkal, 

valamint motiválja a foglalkoztatottakat.  
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Virágkötészet tevékenység tematikája 

 tevékenység résztvevők 

1. 

szakasz  

Ismerkedés az új tevékenység 

bevezetésével. Elméleti oktatás a 

segítő által. 

Segítő és foglalkoztatottak 

2. 

szakasz 

Ismerkedés a virágkötéshez szükséges 

eszközökkel. 

Gyakorlati oktatás 

Segítő és foglalkoztatottak 

3. 

szakasz 

Ismerkedés a virágkötéshez szükséges 

alapanyagokkal. 

Gyakorlati oktatás 

Segítő és foglalkoztatottak 

4. 

szakasz 

Ismerkedés a virágkötés technikáival. 

Gyakorlati oktatás 
Segítő és foglalkoztatottak 

5. 

szakasz 

Egyszerű gyakorló részfeladatok, 

kötözési, ragasztási technikák 

bemutatása, gyakorlása. 

Segítő és foglalkoztatottak 

   

 

A tevékenységben részt vevő foglalkoztatotti csoport bemutatása 

3 fő pszichiátriai beteg 

2 fő fogyatékkal élő 

A részt vevő foglalkoztatottak a tevékenység végzéséhez megfelelő, fejleszthető 

manuális készségekkel rendelkeznek. Kellően motiváltak, feladattudatuk kialakult. A 

munkakör felajánlása a szakértői véleményekben ajánlott tevékenységek 

figyelembevételével történik. 

Alapanyagok beszerzése 

Mozgó nagykereskedő által tervezzük beszerezni a szükséges alapanyagokat. A 

beszerzések során törekedünk egy állandóan rendelkezésre álló készlet raktározására. 
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Árkalkuláció (kezdő készlet beszerzése) 

Termék Bruttó 

beszerzési 

ár/db 

Szükséges 

mennyiség  

Bruttó 

beszerzési ár 

selyemvirág 1 300 Ft/ csokor 120 csokor 156 000 Ft 

műzöld 700 Ft/db 120 db 84 000 Ft 

Tűzőhab 400 Ft/ db 60 db 24 000 Ft 

Hungarocell kúp  360 Ft/ db 30 db 10 800 Ft 

Koszorú alap 300 Ft/ db 60 db 18 000 Ft 

Metszőolló 5000 Ft/ db 7 db 35 000 Ft 

olló 3 500 Ft/db 7 db 24 500 Ft 

Csípőfogó 2 500 Ft/db 7 db 17 500 Ft 

tűzőgép 3 000 Ft/db 5 db 15 000 Ft 

Ragasztópisztoly 2 800 Ft/db 5 db 14 000 Ft 

Ragasztórúd 75 Ft/db 300 db 22 500 Ft 

Kötöződrót, 

dekordrót 

800 Ft/tek. 20 tekercs 16 000 Ft 

Damil 2 500  Ft/tek. 2 tekercs 5 000 Ft 

Kötözőszalag 800 Ft/tek. 20 tekercs 16 000 Ft 

Ragasztószalag 900 Ft/tek. 5 tekercs 4 500 Ft 

celofán 5300 Ft/tek. 2 tekercs 10 600 Ft 

selyempapír 13 000 Ft/ 900 

ív 

1 ív 13 000 Ft 

Rózsabox doboz 900 Ft/ db 30 db 27 000 Ft 

Lakk spray 1 500 Ft/db 6 db 9 000 Ft 

Szilikon spray 1 500 Ft/db 6 db 9 000 Ft 

Festék spray 1 500 Ft/db 6 db 9 000 Ft 

csillámpor 500 Ft/tégely 20 tégely 10 000 Ft 
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Dekor toll 1 500 Ft/db 6 db 9 000 Ft 

Összesen   559 400 Ft 

 

Értékesítés 

Az elkészített termékek a folyamatos rendelésfelvételnek megfelelően kerülnek 

elkészítésre, majd értékesítésre.  

 

Az árképzés a következő elemekből tevődik össze: 

Mindenekelőtt figyelembe vesszük a környező piaci szereplők ár-színvonalát, ehhez 

viszonyítottan kerül meghatározásra a termékek ára. 

(Felhasznált alapanyag ára arányosítva a beszerzési árhoz + termék előállítására 

fordított idő * foglalkoztatott óradíj) * 1,25 haszonkulcs 

A kis mennyiségű rendelések felvétele történhet telefonos, illetve személyes 

megrendelés által. A nagyobb mennyiségű megrendelések esetében e-mailben történő 

megrendelés szükséges.  

Az előre elkészített standard termékek értékesítése a telephely műhelyében, helyben 

valósul meg. A standard termékekről katalógus készül, mely az intézmény honlapján 

lesz megtekinthető. A termelői piacokon (Tapolca, Keszthely, Sümeg, Káptalantóti) 

való megjelenés által tervezzük tovább növelni az értékesítés volumenét.  
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• az egyes csoportokban foglalkoztatottak száma, nemek szerinti bontása 

Tevékenység megnevezése Foglalkoztatottak száma, 

nemenkénti megoszlása 

Zöldterület kezelés  21 fő /Nő: 2 fő, Férfi: 19 fő/ 

Általános épülettakarítás 23 fő /Nő: 10 fő, Férfi: 13 fő/ 

Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru 

gyártása  

 

22 fő /Nő: 18 fő, Férfi: 9 fő/ Egyéb kerámiatermék gyártása 

 

 

 

Virágkötészet tevékenység tematikája (Egyéb mns feldolg. tev.) 

 tevékenység résztvevők 

1. 

szakasz  

Ismerkedés az új tevékenység 

bevezetésével. Elméleti oktatás a 

segítő által. 

Segítő és foglalkoztatottak 

2. 

szakasz 

Ismerkedés a virágkötéshez szükséges 

eszközökkel. 

Gyakorlati oktatás 

Segítő és foglalkoztatottak 

3. 

szakasz 

Ismerkedés a virágkötéshez szükséges 

alapanyagokkal. 

Gyakorlati oktatás 

Segítő és foglalkoztatottak 

4. 

szakasz 

Ismerkedés a virágkötés technikáival. 

Gyakorlati oktatás 
Segítő és foglalkoztatottak 

5. 

szakasz 

Egyszerű gyakorló részfeladatok, 

kötözési, ragasztási technikák 

bemutatása, gyakorlása. 

Segítő és foglalkoztatottak 
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2021. évtől, a foglalkoztatottak száma a jelenlegi foglalkoztatottak közül kerül ki az 

alábbi nemek szerinti bontásban: 

Tevékenység megnevezése Foglalkoztatottak száma, 

nemenkénti megoszlása 

Egyéb mns feldolgozói tevékenység 5 fő /Nő: 4 fő, Férfi: 1 fő/ 

•  

• munkaidő leírása/megjelölése csoportonként 

A foglalkoztatottak napi munkaideje 2, 3, 4, 5, 6 óra hétköznap (hétfőtől péntekig), 

kivételek a portások, ők szombaton és vasárnap is dolgoznak.  

A munkavégzés rugalmas időbeosztással, munkaközi szünetekkel: 

- 2 órában dolgozó foglalkoztatottak esetében 8:00-12:00 és 13:00-15:00 óra 

közötti időszakban 

- 3 órában dolgozó foglalkoztatottak esetében 8:00-12:00 és 13:00-15:00 óra 

közötti időszakban 

- 4 órában dolgozó foglalkoztatottak esetében 8:00-12:00 és 13:00-15:00 óra 

közötti időszakban, 

- 5 órában dolgozó foglalkoztatottak esetében 8:00-12:00 és 13:00-15:00 óra 

közötti időszakban, 

- portaszolgálatot teljesítő, 5 órában dolgozó foglalkoztatottak esetében 8:00-

12:00 és 13:00-15:00 óra vagy 14:00-20.00 óra közötti időszakban történik. 

 

d. Tárgyi feltételek 

• épületek, helyiségek, eszközök, szerszámok számbavétele 

- Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártását végző csoport számára két 

foglalkoztató helyiség (16 és 20m2), mely megfelelő természetes és mesterséges 

fénnyel, fűtési, valamint kézmosási lehetőséggel ellátott.  

- Kerámia műhely: 90,4, m2: 

a/ korongozó és formázó helyiségek: 20-20 m2 
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b/ szárító, égető és mázazó helyiség: 22,4 m2 

c/ raktár és vizesblokk: 28 m2. 

- Fűthető üvegház 60 m2; konyhakert 1000 m2 + 300 négyszögöl 

növénytermesztésre alkalmas terület, 300 négyszögöl szőlőterület; park 1.5 

hektár.  

- A zöldterület kezelést végző csoport munkaelosztó (kézmosási lehetőséggel 

ellátott) és a szerszámok tárolására megfelelő helyiséggel rendelkezik. 

- Portaszolgálati helyiség zuhanyzóval, mellékhelyiséggel. 

 

A munkavégzéshez szükséges eszközök 

Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártás: 

horgolótű, kötőtű, olló, fércolló, ragasztópisztoly, varrótű, varrógép, bőrfeldolgozó 

szerszámok, fogók, csipeszek szövőállvány, lábtörlőkeret, vető, felvetőfonál, 

pamutfonál, szélanyagok. 

Általános épülettakarítás (háztartási munka, általános épülettakarítás, portaszolgálat): 

partvis, seprű, lapát, felmosó szett, vödör, törlőkendő, gumikesztyű, kosarak, létra, 

csúszásmentes lábbeli. 

Munkavégzés helye: lakóépületek, foglalkoztató helyiségek, raktárak, mosoda, 

konyhai előkészítő, porta épülete. 

Kerámia műhely: 

kézi korongozó, kerámiaégető kemence, lapgyúró, öntőformák, mintázó készlet, 

retusáló korong, kések, tálak, szivacsok, csiszolópapír 

Munkavégzés helye: Kerámia műhely 

 

Munkavédelemi feladatok  

Megbízott munkavédelmi technikus éves oktatásban részesíti a foglalkoztatásban 

résztvevőket, az általa kidolgozott munkavédelmi és tűzvédelmi tematika alapján. Az 

oktatás kiterjed a kéziszerszámok, eszközök használatára. Az oktatásról jegyzőkönyv 

készül. 
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Az új belépőket soron kívüli oktatásban részesíti a telephelyvezető. 

Az anyagok kezelése, és a raktározás a fejlesztő foglalkoztatás segítő vezetésével 

történik, az irányadó munka és tűzvédelmi szabályok betartásával. 

Kisgép kezelés az ellátottak részéről nem történik. 

Veszélyes hulladék a fejlesztő foglalkoztatásban nem képződik. 

 

e. Személyi feltételek 

 

Telephely Képzettség 

Kerámia műhely 1 fő személyügyi szervező 

Kertészet, manuális műhely 1 fő karosszéria lakatos szakmunkás 

Háztartási csoport,  

egyéb mns feldolgozói tevékenység 
1 fő virágkötő, virágkereskedő 

 

A segítők által ellátott feladatok  

 

- A foglalkoztatás irányítása, a munkacsoportban dolgozók 

munkavégzésének segítése 

- Szervezi a munkavégzést, megtervezi a napi tevékenységet 

- Kisebb munkacsoportokat alakít ki, 

- Betartatja a munkavédelmi, tűzvédelmi előírásokat, 

- Betanítja munkafolyamatokat, 

- Vezeti a Jelenléti ívet 

- Részt vesz a Foglalkoztatási terv kialakításában 

- Javaslatot tesz az intézményen belüli foglalkoztatás formáira, a manuális 

tevékenység esetén ötleteivel gazdagítja az előállított termékek választékát 

- Munkavégzés során különösen gondot fordít a foglalkoztatottak 

motivációjának fenntartására, részükre mentális, segítő szolgáltatásokat 

nyújt 
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- Tanácsaival, példamutatásával elősegíti a foglalkoztatott személy fejlődését 

az adott munkaterületen. 

f. Munkafolyamatok betanítására vonatkozó fejlesztő program tematikái 

 

Foglalkoztatási-betanítási szakasz fejlesztő foglalkoztatásban 

Orientáció: 

- ismerkedés a munkaformákkal, munkafeltételekkel, szabályokkal 

érdeklődési körnek megfelelő munkaterület kiválasztása 

Munkatapasztalat szerzése: 

- ismerkedés a munkafolyamatokkal, a termeléssel 

A munkához nélkülözhetetlen kompetenciák fejlesztése: 

- munkafolyamatok elsajátítása 

- a munkavégzéshez szükséges tanulási képességek fejlesztése 

- praktikus, munka releváns viselkedés kialakítása munkabírás, 

munkatechnika fejlesztése 

- munkatevékenységhez kapcsolódó specifikus ismeretek és 

eszközhasználat kialakítása 

- munkafolyamat betanulása 

Motivációs bázis fejlesztése: 

- munkafeladatok végrehajtása 

- egyéni és csoportos munkatevékenységek végrehajtása érdeklődési kör 

kialakítása: aktivitás, érdeklődés felkeltése kitartás, terhelhetőség, 

munkatempó, munkaminőség fejlesztése 

 

  Zöldterület kezelő csoport éves tematikája 

Január hó: 

− üvegházban virágmagok ültetése, ápolása 

− fóliában vetemény gondozása 

− szükség esetén hólapátolás 
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− udvaron szemét összeszedés 

− doboz elszállítás 

Február hó: 

− üvegházban virágok ápolása 

− fóliában vetemény gondozása 

− szükség esetén hólapátolás 

− pihent földterület előkészítése: talajelőkészítés 

Március hó: 

− virágoskertek előkészítése beültetéshez 

− virágcserepek, balkonládák előkészítése, tisztítása 

− tereprendezés 

− szőlőtőkék megmetszése 

−  temetőrendezés 

Április hó: 

− üvegházból virágpalánták kiültetése 

− tereprendezés 

− virágpalánták ültetése 

− konyhakerti veteményezés 

− üvegház nagytakarítása 

Május hó: 

− virágoskertek tisztítása 

− konyhakertek tisztítása 

− fűnyírás utáni gereblyézés 

− temetőrendezés 

Június hó: 

− konyhakert és virágoskert ápolása 

− fűnyírás utáni gereblyézés 

− temetőrendezés 

− öntözés 
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− kapálás 

− metszés 

− gyomirtás 

Július hó: 

-    virágágyások gondozása 

-    öntözés 

-    kerti növények ápolása 

-    szőlő tetőzése 

-    temetőrendezés 

Augusztus hó: 

-    virágoskertek gondozása 

- konyhakerti növények ápolása 

- öntözés 

- parkrendezés 

Szeptember hó: 

- konyhakerti növények betakarítása 

- parkrendezés 

- üvegház előkészítése 

- szőlőszüretelés 

- temetőrendezés 

Október hó: 

- kerti ásás 

- fólia melletti területek rendezése 

- szárazvirágok eltávolítása 

- balkonnövények teleltetésre felkészítése 

- temetőrendezés 

November hó: 

- kertek ásása, gereblyézése 

- tavaszi virágmagok vetése 
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December hó: 

- parkok tisztítása 

- kiszolgáló épületek takarítása 

- rendezvények kiszolgálása 

- pince takarítása 

- leltári előkészületek 

 

Általános épülettakarítás tematikája 

Lakókörnyezet tisztántartása 

- söprés, felmosás, 

- tiszta pelenkák hordása a raktárhelyiségbe, 

- ágyneműk cseréje, 

- kancsók, poharak tisztántartása, 

- virágalátétek tisztántartása, 

- közös helyiségek (ebédlők, folyosók, fürdők, munkaterápiás helyiségek) 

takarítása. 

 

 Konyhai tevékenységek: 

- tálalás és edények leszedése az étkezőben, 

- törölgetés, 

- zöldségek és gyümölcsök tisztítása, előkészítése. 

 

 Raktári feladatok: 

- alapanyagok szállítása, 

- zöldség- és gyümölcsválogatás, 

- pince és raktárak tisztántartása, 

- a beérkező áruk megfelelő helyre szállítása, beszállítása. 

(A konyhai, illetve raktári dolgozók egészségügyi kiskönyvvel rendelkeznek) 

 Mosodai tevékenységek: 



155 

 

 

- tiszta ruha hordása, 

- tiszta ruha szétválogatása osztályonként, 

- selejtes ruhák legombozása, 

- vasalás. 

Portaszolgálat feladatai: 

- az intézmény kapujának zárva tartása,  

- az érkező és távozó járművek közlekedésének biztosítása kapunyitással, 

- nyilvántartás vezetése az intézménybe érkező személyekről és gépjárművekről. 

 

Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása csoport tematikája 

-horgolt anyag lábtörlő készítéshez 

-lábtörlő 

-rongyszőnyeg 

-táska 

-neszeszer különböző méretben 

-mobiltok 

-kötény 

-asztalterítő  

-ülőpárna 

-edényfogó 

-fedőfogó 

-textilvirág pálcás 

-papírkosár 

- egyéb termékek, koszorúk, kopogtatók:10db 

- karácsonyi fali kép: 10 db 

- karácsonyi díszek: 10 db 

- karácsonyi díszek:10 db 

 

Egyéb kerámiatermék készítésének tematikája 
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Tervezett előállítandó termékek száma 2021. december 31.-ig 

 

Kerámia termékek 
 

Várható 

mennyiség 

 

Angyal nagy  
 

10 db 
 

Angyal kicsi 
 

20 db 
 

Aromalámpa nagy  
 

20 db 
 

Aromalámpa kicsi 
 

30 db 
 

Bonbonier 
 

6 db 
 

Bögre- különböző méretekben 
 

60 db 
 

Kerámia feszület 
 

10 db 
 

Gyertyatartó 
 

10 db 
 

Kaspó 
 

20 db 
 

Pudingostál 
 

16 db 
 

Tányér 
 

12 db 
 

Tálak különböző méretben, típusban 
 

40 db 
 

Kerámia tojás- áttört és színes 
 

60 db 
 

Fűszertartó 
 

20 db 
 

Váza két méretben 
 

20 db 
 

Malacpersely 
 

10 db 
 

Cukortartó 
 

10 db 
 

Vajtartó  10 db  

Kávéscsésze alátéttel  60 db  

g. Az előállított termék, illetve szolgáltatás leírása 

Ár képzés 

- Fejlesztő foglalkoztatás foglalkoztatottanként számítandó óradíja 

résztvevők, és időarányok figyelembevételével 

- Fejlesztő foglalkoztatás segítőinek munkabére 
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- Szükséges nyersanyagok értéke 

- Rezsiköltségek 

- Környező piaci ár képzés figyelembevétele 

 

Vevők elérésének stratégája:  

- Hirdetmények kifüggesztése a vásárokról helyi szinten 

- Termékkörök ismertetése, hirdetése az intézmény honlapján 

- Üzletek felkeresése, árukínálat 

- Részvétel kiállításokon 

-  Honlapon történő hirdetés 

 

- A termékek értékesítése helyi szinten folyamatosan biztosított az 

érdeklődők számára a népi kimesterségek műhelyében.  

- Évente két alkalommal a telephely portáján kirakodóvásárt szervezünk a 

helyi lakosok számára. 

- Évente több alkalommal árusítunk Tapolcán, a termelői piacon. Itt főként 

kertészeti, üvegházi termékeket, növényeket kínálunk. 

- Tervezett piaci árusítás Sümegen, Keszthelyen, Káptalantótiban 

- Évente részt veszünk a helyi falunapon, ahol kirakodóvásár formájában 

kerülnek értékesítésre a termékeink. 

- Évente vásárt szervezünk az ÉFOÉSZ által rendezett Esélyegyenlőségi 

napon Veszprémben. 

- Évente megrendezésre kerül karácsonyi vásárunk Zalahalápon. 

- Részt veszünk a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által 

szervezett karácsonyi vásáron Budapesten. 

h. Továbblépési lehetőségek 

- KÉZMŰ akkreditált foglalkoztató telephelyen lévő műhelyében lehetőség 

van fejlesztő foglalkoztatás jogviszonyból Mt. szerinti jogviszonyba történő 

továbblépésre. 
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- Jogviszony létesítése az ÉFOÉSZ által üzemeltetett tapolcai rehabilitációs 

munkahelyen. 

A foglalkoztatottak motiválásának eszközei  

- Fő motivációs eszköz a támogató környezet folyamatos pozitív 

visszacsatolása az elvégzett munka tekintetében. 

- A termékek előállításában részt vevő ellátottaknak lehetősége van eljutni a 

különféle vásárokra, ahol saját termékeik árusításában vehetnek részt 

- Év végi záróbankett rendezése, melyen kiemelésre kerülnek a 

legmegbízhatóbban teljesítő foglalkoztatottak. 

i. Ellátotti összetétel 

 

csoport diagnózis létszám (fő) 

Zöldterület kezelés Fogyatékkal élő 16 

Pszichiátriai beteg 5 

   

Egyéb fa, - 

parafatermékek, 

kerámiatermékek 

gyártása 

Fogyatékkal élő 12 

Pszichiátriai beteg 10 

   

Általános épülettakarítás, 

porta 

Fogyatékkal élő 16 

Pszichiátriai beteg 7 

 

Egyéb mns feldolgozói 

tevékenység (virágkötés) 

Fogyatékkal élő 2 

Pszichiátriai beteg 3 
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I. A fejlesztő foglalkoztatásba való bekerülés módja, folyamata. 

A fejlesztő foglalkoztatásba azon ellátottakat lehet bevonni, akiknek egészségi 

állapotuk, képességük megfelelő a munkavégzésre. Továbbá az ellátott akaratával, 

beleegyezésével összhangban vonható be a foglalkoztatásba.  

Ahhoz, hogy a fejlesztő foglalkoztatásban foglalkoztatottként bevonásra kerüljön az 

adott ellátott, az alábbi feltételeknek kell teljesülnie: 

- Intézményi jogviszonyba kell állnia az adott intézménnyel 

- 18. életévet be kell töltenie  

- Munka- és Szervezetpszichológiai javaslat szakvélemény megléte 

- Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat megléte 

- Intézményvezetői javaslat 

- Érvényes személyi okmányok megléte (adószám, TAJ, személyigazolvány, 

lakcímkártya) 

 

A bekerülés folyamata: 

A fejlesztő foglalkoztatásba való bekerüléséhez egy „Kérelem és Adatlap” -ot kell 

kiállítani, amihez csatolni kell: 

- pszichiátriai szakorvosi javaslatot, ami 12 hónapnál nem régebbi, 

- személyi okmányok hitelesített másolatát, 

- gondozási vagy fejlesztési terv hitelesített másolatát, 

- egyéb orvosi szakvéleményeket, komplex minősítést, 

- gondokirendelő határozatot. 

A dokumentációkat a területileg illetékes munka- és szervezetpszichológus részére 

kell továbbítani, aki a dokumentumok alapján kiállítja a szakvéleményt. 

Miután megérkezik a Munka- és Szervezetpszichológiai javaslat, az ellátott bevonható 

a fejlesztő foglalkoztatásba.  
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A fejlesztő foglalkoztatásba való bekerüléskor az alábbi dokumentumok felállítása 

szükséges: 

- fejlesztési szerződés meghatározott idejű legfeljebb 1 év időtartam 

- munkaköri leírás  

- szándéknyilatkozat 

- foglalkoztatási terv dokumentáció 1 év időtartam 

- egyéni foglalkoztatási terv felülvizsgálati dokumentáció fél év után 

- munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi oktatás 

- foglalkozás-egészségügyi alkalmassági engedély 1 év időtartam 

- jelenléti ív napi vezetése 

- munkaruha nyilvántartási dokumentáció 

 

II. Jogorvoslati és érdekvédelmi lehetőségek: 

Az 1993. évi III. törvény (Sz.) 99/C § (5) bek. alapján 

Ellátottjogi képviselő 

Érdekképviseleti Forum 

 

III. Végzett tevékenységek bemutatása: 

A Nyírlaki telephelyen az alábbi fejlesztő foglalkoztatási munkacsoportok vannak: 

 

Ssz TEÁOR szám Munkacsoport megnevezése Bejelentés köteles 

tevékenység 

1. 8121 Általános épülettakarítás nem 

2. 0119 Egyéb nem évelő növény 

termesztése 

nem 

3. 1320 Textilszövés nem 

4. 1512 Táskafélék, szíjazat gyártása nem 
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5. 1629 Egyéb fa-, parafatermékek, fonottárú 

gyártása  

nem 

6. 8130 Zöldterület kezelés nem 

7. 0113 Zöldségfélék, dinnye, gyökér, 

gumós növények termesztése 

nem 

 

 

A végzett tevékenységek 2021. évtől az alábbi tervezett tevékenységekkel 

kiegészülnek: 

 

Ssz TEÁOR szám Munkacsoport megnevezése Bejelentés köteles 

tevékenység 

1. 0129 Egyéb évelő növény termesztése nem 

 

Az egyes csoportokban foglalkoztatottak száma nemek szerinti bontásban: 

 

Ssz Munkacsoport 

megnevezése 

Foglalkoztatott 

férfi/fő 

Foglalkoztatott 

nő/fő 

Foglalkoztatott 

napi 

óraszám/fő 

1. Általános 

épülettakarítás 

10 fő 5 fő 3-5 óra 

2. Egyéb nem évelő 

növény termesztése 

3 fő 0 fő 3-5 óra 

3. Textilszövés 3 fő 0 fő 3-5 óra 

4. Táskafélék szíjazat 

gyártása 

2 fő 4 fő 3-5 óra 
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5. Egyéb fa-, parafa-

termékek, fonottárú 

gyártása 

2 fő 0 fő 3-5 óra 

6. Zöldterület kezelés 8 fő 2 fő 3-5 óra 

7. Zöldségféle, 

dinnye, gyökér, 

gumósnövények 

termesztése 

2 fő 0 fő 3-5 óra 

 Összesen: 30 fő 11 fő  

(2020. júliusi állapot szerint) 

 

Munkatevékenységek, munkafolyamatok bemutatása: 

 

Általános épülettakarító munkacsoport: 

A csoportban 12 fő ellátott vesz részt foglalkoztatásban. 

A csoport feladata az épületek takarítása, felmosása, ablak tisztítása, csempe és 

falburkolatok tisztítása, szennyesruha és tisztaruha hordása.  

A csoport munkájukat segítő felügyelet mellett végzik, aki gondoskodik a biztonsági, 

tűzvédelmi és balesetvédelmi előírások betartásáról. További feladat a mosodai 

szolgáltatásban való munkavégzés, mint: Ruha hajtogatás. 

 

Egyéb nem évelő nővények termesztése:  

A csoportban 5 fő ellátott vesz részt foglalkoztatásban. 

A csoport feladata a konyhakerti magok vetése, palántázása, kapálása, gondozása. 

Üvegházban lévő növények termesztése, gondozása. Konyhakerti növények 

betakarítása.  

A csoport munkáját segítő felügyelet mellett végzik, aki gondoskodik a biztonsági, 

tűzvédelmi és balesetvédelmi előírások betartásáról. 
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Textilszövés: 

A csoportban 2 fő ellátott vesz részt foglalkoztatásban. 

A lakók feladata az előkészített rongyszőnyeg anyagból szőnyegek gyártása. 

A csoport munkáját segítő felügyelet mellett végzik, aki gondoskodik a biztonsági, 

tűzvédelmi és balesetvédelmi előírások betartásáról. 

Táskafélék, szíjazat gyártása: 

A csoportban 3 fő ellátott vesz részt foglalkoztatásban. 

A résztvevő lakók feladata a kiszabott agyagokból kész táskák összevarrása. 

A csoport munkáját segítő felügyelet mellett végzik, aki gondoskodik a biztonsági, 

tűzvédelmi és balesetvédelmi előírások betartásáról. 

 

Egyéb parafatermékek, fonottárú gyártása: 

A csoportban 7 fő ellátott vesz részt foglalkoztatásban. 

A csoport feladata a gombolyítás subázás, valamint az alapanyagok előkészítése a 

szőnyegszövők számára. E csoportban dolgozók végzik a lábtörlők készítését. 

A csoport munkáját segítő felügyelet mellett végzik, aki gondoskodik a biztonsági, 

tűzvédelmi és balesetvédelmi előírások betartásáról. 

Zöldterület kezelés: 

A csoportban 7 fő ellátott vesz részt a foglalkoztatásban. 

A csoportban résztvevő ellátottak végzik az udvaron a takarítási feladatokat, 

fűnyírást, park gondozást, valamint a falevelek gereblyézését és komposztálóba 

szállítását. 

A csoport munkáját segítő felügyelet mellett végzik, aki gondoskodik a biztonsági, 

tűzvédelmi és balesetvédelmi előírások betartásáról. 
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Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumósnövények termesztése: 

A csoportban 3 fő ellátott vesz részt a foglalkoztatásban. 

A csoport feladata a konyhakerti magok vetése, palántázása, kapálása, gondozása. 

Üvegházban lévő növények termesztése, gondozása. Konyhakerti növények 

betakarítása.  

A csoport munkáját segítő felügyelet mellett végzik, aki gondoskodik a biztonsági, 

tűzvédelmi és balesetvédelmi előírások betartásáról. 

 

A végzett tevékenységek 2021. évtől az alábbi tervezett tevékenységekkel 

kiegészülnek: 

Homoktövis termesztése: 

Új termék bevezetéseként homoktövis termesztését kezdjük el. 

A csoportban 4 fő ellátott venne részt, aki jelenleg is foglalkoztatott. 

A homoktövis jótékony hatásai közismertek, hasznosítása is sokrétű. 

Intézményünkben 2000 négyzetméternyi napfényes terület rendelkezésre áll, ahova a 

cserjéket telepítenénk. 

A csoport munkáját segítő felügyelet mellett végzik, aki gondoskodik a biztonsági, 

tűzvédelmi és balesetvédelmi előírások betartásáról. 

Tárgy Szükséges 

mennyiség 

Darab ár Összeg 

homoktövis cserje 120 db 1200.- ft/db 144.000,- 

benzinmotoros talajfúró 1db 100.000.- ft/db 100.000,- 

damilos fűnyíró 1 db 200.000.- ft/db 200.000.- 

1000 m3 vízgyűjtő tartály 3 db 70.000.- ft/db 210.000.- 

slag 300 m 120 ft/fm 36.000.- 

akácfa oszlop 50 db 5000.- ft/db 250.000.- 

horgonyzott drótháló 600 m 900.- ft/fm 540.000.- 

dróthuzal 600 m 75.- ft/ fm 45.000.- 
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metszőolló 5 db 5000.- ft/db 25.000.- 

ágvágó 5 db 8000.- ft/db 40.000.- 

rekesz 20 db 1200.- ft/db 24.000.- 

bőrkesztyű 5 pár 1000.-ft/pár 5.000.- 

védőszemüveg 5 db 1800.- ft/db 9.000.- 

kertésznadrágos öltöny 4 db 10.000.-ft/ db 40.000.- 

 1.668.000.- 

 

A költség és jövedelmezőség tényezői 

Az Ukk településen működő Bébic Szociális Szolgáltató Szövetkezet garanciát adott, 

hogy az általunk termelt homoktövist megvásárolják intézményünktől.  

 

A növények három-négy éves korra válnak termővé, ezt követően válik 

értékesíthetővé. 

 

alapanyag 

megnevezése 

vásárolt 

mennyiség 

beszerzési 

ár 

(1200 ft/db) 

várható 

terméshozam 

(2000 m2 

területen) 

szüretelt 

mennyiség 

eladási ára 

(2000.-ft/kg) 

Bevétel 

homoktövis 120 db 144.000 ft 1000 kg  2.000.000.- ft 2.000.000.- 

 

IV. Tárgyi feltételek: 

A foglalkoztató helyiség a forfa épületben található, megközelíthetősége a 

mozgáskorlátozott lakóink számára is biztosított. A helyiség nagysága kb. 80 m2, mely 

területen végzik lakóink a napi munkát. 

A műhely rendelkezik nemek szerint elkülönített kézmosókkal és mosdókkal.  



167 

 

 

A zöldterületkezelés és egyéb takarítási feladatot ellátó foglalkoztatottak részére külön 

pihenő helyiséget biztosítunk, ahol lehetőség van az évszaknak megfelelő védőital 

kulturált elfogyasztására.  

A szabadtéri területen dolgozók a veszélytől, biológiai kóroki tényezőktől, lehulló 

tárgyaktól, zajtól, gőztől, gáztól, illetve portól védettek.   

Minden helyiséghez elsősegély nyújtására kijelölt hely és személy biztosított.  

Minden foglalkoztatott részére munkaruházatot biztosítunk, melyet elhasználódás 

után cserélünk. 

Dohányzásra kijelölt helyek jelzéssel ellátva biztosítottak. 

Az épületek rendelkezik a munkaterületre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, 

balesetvédelmi előírással. 

A fejlesztő foglalkoztatás az alábbi gépekkel, eszközökkel rendelkezik: 

- 1 db rotációs kapa 

- 3 db fűnyíró kistraktor 

- 1 db gyalugép 

- 1 db szalagfűrész 

- 1 db csiszoló gép 

- 3 db damilos fűkasza 

- 3 db fűnyíró 

- 1 db körfűrész 

- 2 db kézi szövőszék 

- 2 db kézi fúrógép 

- 1 db áramfejlesztő 

- 1 db magassági ágvágó 

- 1 db motoros sövénynyíró 

- 1 db kistraktor a hozzá tartozó pótkocsival 

- kisebb kéziszerszámok: söprű, lombgerelye, talicska, kapa, vasgereblye, 

vasvilla, lapát, hólapát, ásó, csákány, ágvágó,  
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A szerszámok és a gépek külön lezárt raktárhelyiségekben vannak tárolva. A gépek 

kezelésére évente munkavédelmi oktatásban részesülnek azok a foglalkoztatottak, 

akik használják. A nagyüzemi gépek üzembehelyezése, valamint munkavédelmi 

felülvizsgálata az előírás szerint megtörténik. A gépek kezelésére munka és 

balesetvédelmi oktatáson vesznek részt a foglalkoztatottak. A munka és tűzvédelmi 

szabályok előírását, betartását munkavédelmi felelős külső személy felügyeli és látja 

el.  

V. Személyi feltétel 

 

A fejlesztő foglalkoztatásban 2 fő segítő munkatárs vesz részt. 

1 fő végzettsége: gimnáziumi érettségi. 

Feladata a manuális munkacsoport, ezen belül a szövés, díszkép készítés, kosárkötés, 

virágkötészet, ajándéktárgy készítés munkálatainak tervezése, megszervezése, 

lebonyolítása, felügyelete. Az általános épülettakarítók felügyelete, munka tervezése, 

beosztása.  

A fejlesztő foglalkoztatáshoz kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása. Vásárok, 

kiállítások, megszervezése, lebonyolítása. 

1 fő végzettsége: asztalos szakmunkás 

Feladata a kertészeti és udvari munkacsoportban a munka tervezése, elosztása, 

felügyelete. A gépek, eszközök, szerszámok tisztántartása, karbantartási munkáinak 

felügyelete.  

Együttműködés az osztályokkal, és a fejlesztő foglalkoztatás másik segítőjével. Közös 

feladatok tervezése, kivitelezése, foglalkoztatottak értékelése.  

 

Adminisztrációs feladatok ellátása: 

Mind a két fő segítő fele–fele arányban segíti a fejlesztő foglalkoztatás munkáját, 

gondoskodnak a foglalkoztatottak biztonságáról, megfelelő munkakörülmények 

biztosításáról.   
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VI. Munkafolyamatok bemutatására vonatkozó fejlesztő program tematikája 

A foglalkoztatottak állapotuk, betegségük, munkavégző képességük részleges hiánya, 

illetve csökkenése, szociális kompetenciák hiánya miatt tartósan kiszorultak a 

munkaerőpiacról. A munkavégző képességek legalább részleges helyreállítása, a 

szociális kompetenciák elsajátítása után lesznek képesek tartós és folyamatos, piaci 

igényeknek megfelelő munkavégzésre. 

Minden munkacsoportban foglalkoztatott ellátottnál a munkaterületének megfelelő 

munkafolyamatokat kell elsajátítania az alábbi tematika alapján: 

 

Ssz Munkacsoport 

megnevezése 

Munkafolyamat Meghatározott idő 

1. Általános 

épülettakarító 

Portörlés, söprés, felmosás, 

ablaktisztítás, ruhahajtógatás 

1 hónap  

2. Egyéb évelő és 

nem évelő 

növények 

termesztése 

Konyhakerti magok, palánták 

megismerése. Palántázási folyamat 

elsajátítása, gazolás, kapálás. 

1 szezon 

3. Textilszövés Alapanyagok megismerése, 

kezelése, feldolgozás, késztermék 

minőségi előállítása 

2 hónap 

4. Táskafélék 

szíjazat gyártása 

Alapanyagok megismerése, 

kezelése, feldolgozás, késztermék 

minőségi előállítása 

2 hónap  

5. Egyéb fa-, 

parafatermékek, 

fonottárú 

gyártása 

Alapanyagok megismerése, 

kezelése, feldolgozás, késztermék 

minőségi előállítása 

3 hónap  
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6. Zöldterület 

kezelés 

Udvar seprés, fűnyírás, falevél 

gereblyézés, metszés, ágvágás 

1 hónap alatt 

7. Zöldségféle, 

dinnye, gyökér, 

gumósnövények 

termesztése 

Növények megismerése, ültetése, 

gondozása, betakarítása 

 

 

A munkafolyamatok betanulásával kialakul a kötelesség és felelősségtudat. Fejlődik a 

szép iránti igény. A kész termék öröme önbizalmat ad. Azon foglalkoztatottak 

esetében, akik képességeik és egészségi állapotuk megfelelő megnyílik a nyílt 

munkaerőpiacra való kijutás esélye.  

Általános takarítás 

TEAOR: 8121 

Betanulás 1 hónap 

 

Első hét: 

Munkaeszközök megismerése és helyes használatának elsajátítása 

Munka és balesetvédelmi oktatás 

 

Második hét: 

Munkafolyamatok helyes sorrendjének elsajátítása 

 

Harmadik hét: 

Eszközök karbantartása, tisztítása 

 

Negyedik hét: 

Tanultak összegzése 

Önálló munkavégzés 
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Egyéb nem évelő növény termesztése 

TEAOR: 0119 

Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumósnövények termesztése 

TEAOR: 0113 

Betanulás 1 szezon 

 

Tavasz:  

Munka és balesetvédelmi oktatás 

Talajelőkészítés 

Magok megismerése, elvetése, gondozása 

A növény részeinek megismerése 

 

Nyár: 

Palántázási folyamat elsajátítása, növény specifikus gondozás 

Gazolás 

Kapálás 

 

Ősz: 

Betakarítás 

Magok gyűjtése 

Termények és magok megfelelő tárolása 

Talaj előkészítés a következő szezonra 

 

Textilszövés 

TEAOR: 1320 

Betanulás 2 hónap 

 

Első hónap: 

Munka és balesetvédelmi oktatás 
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Alapanyagok megismerése, kezelése, feldolgozása 

Eszközök megismerése 

Kézi- és szövőszéken való textíliák készítése 

A különböző szövésekhez anyagok válogatása 

Anyag gombolyítása 

Munkafolyamatok betanulása 

Második hónap: 

Késztermék minőségi előállítása, egyéni próbák 

Szövőkereten történő szövés 

Tárolási feladatok 

 

Táskafélék, szíjazat gyártása 

TEAOR: 1512 

Betanulás 2 hónap 

 

Első hónap: 

Munka és balesetvédelmi oktatás 

Alapanyagok megismerése, kezelése, feldolgozása 

 

Második hónap: 

Késztermék minőségi előállítása 

 

Egyéb fa-, parafatermékek, fonottárú gyártása 

TEAOR: 1629 

Betanulás 3 hónap 

 

Első hónap: 

Munka és balesetvédelmi oktatás 

Ismerkedés a faanyaggal, a fa tulajdonságaival feldolgozás során 
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A munkafolyamatok során használt eszközök megismerése 

 

Második hónap: 

Különböző típusú termékek előállításának munkafolyamatainak megismerése 

Hibák elkerülése, javítása 

Termékek ellenőrzése 

Harmadik hónap: 

Késztermék minőségi előállítása segítséggel 

 

Zöldterület kezelése 

TEAOR: 8130 

Betanulás 1 hónap 

 

Első hét: 

Munka és balesetvédelmi oktatás 

Ismerkedés az eszközökkel és helyes használatukkal 

Egyszerű munkák elvégzése 

 

Második hét:  

Évszakok szerinti munkálatok megismerése 

Gépekkel való munka megismerése, helyes használat elsajátítása 

 

Harmadik hét: 

Eszközök, gépek tisztítása, karbantartása 

 

Negyedik hét: 

Egyéni munkavégzés gyakorlása 

 

Egyéb évelő növény termesztése 
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TEAOR: 0129 

Betanulás 4 nap 

 

Első nap: 

Növénnyel kapcsolatos elméleti oktatás 

Munka és balesetvédelmi oktatás 

Eszközök használatának elsajátítása 

 

Második nap: 

Termelés folyamatának megismerése 

 

Harmadik nap: 

Feladatok felosztása 

Talaj előkészítés 

 

VII. Az előállított termék és szolgáltatás leírása 

2019-es termelés és értékesítés 

Sima Szőnyeg  116,15 m  70.900 Ft 

Kis lábtörlő   11 db    4.400 Ft 

Nagy lábtörlő  8 db    4.000 Ft 

Tarisznya   24 db   19.200 Ft 

Székülőke   11 db    3.300 Ft 

Focilabda   1 db        200 Ft 

Bagoly   3 db        600 Ft 

Textiltáska   72 db    7.200 Ft 

Textil virág   19 db    3.800 Ft 

Vesszőparipa  6 db    4.800 Ft 

Hungarocell kép  16 db   10.000 Ft 

Nagy párna   9 db    9.000 Ft 
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Kis párna   14 db    8.400 Ft 

Fenyőfadísz   9 db    4.500 Ft 

Díszített üveg  1 db        300 Ft 

Karkötő   10 db    3.200 Ft 

Ajándéktasak  16 db    3.100 Ft 

Gyertya   5 db    1.000 Ft 

Ablakdísz   4 db    1.200 Ft 

Ördöglakat   29 db    2.900 Ft 

Cipő befűző   3 db        300 Ft 

Ovális papírkosár  38 db    7.600 Ft 

Papír nagykosár  5 db    2.500 Ft 

Textil tök   4 db        200 Ft 

Textil angyal   4 db    2.000 Ft 

Szaloncukor   51 db    5.100 Ft 

Betlehem   2 db    2.000 Ft 

Tojáskép   1 db    3.000 Ft 

Nyaklánc   5 db    3.000 Ft 

Mindenszenteki koszorú 30 db   21.000 Ft 

Figurás tojás   25 db    6.250 Ft 

Motívumos tojás  47 db    7.050 Ft 

Húsvéti gipszfigura  59 db    8.850 Ft 

Nyakpárna   5 db    2.000 Ft 

Kokárda   1 db        200 Ft 

Kötény   2 db    1.000 Ft 

 

     Összesen: 234.050 Ft 

Dákára átadva: 

Kis lábtörlő  104 db   41.600 Ft 

Kamondra átadva: 
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Kis lábtörlő  40 db   16.000 Ft 

Nagy lábtörlő 8 db    4.000 Ft 

 

2021-ban is az előző évben előállított termékeket kívánjuk gyártani hasonló 

mennyiségben. 

 

 

VIII. A továbblépési lehetőség biztosítása. 

A foglalkoztatottaknál a rendszeres munkavégzés során kialakul a kötelesség és 

felelősségtudat arra, hogy munkát végezzenek. A munka beépül a napi biológiai 

ritmusokba, rendszeressé válik. A munkaerő piacról tartósan kiszorult embereknek 

nagy lehetőség arra, hogy visszaintegrálódjanak a munka világába. Kiemelt 

feladatunk, hogy a foglalkoztatottak munkavégző képességét olyan szintre emeljük, 

hogy a fejlesztő foglalkoztatásból átvezetve a nyílt munkaerő piacon is megállják 

helyüket.  

A nyílt munkaerő piacon megjelenő gyárak, összeszerelő üzemek kínálnak lehetőséget 

arra, hogy minél több ellátottunk tudjon munkát vállalni.  

Ahhoz, hogy mindez megvalósuljon kiemelt feladat a foglalkoztatottak motiválása. 

Mindezt dicsérettel, buzdítással, vásárokon, piacokon való részvétellel elérhető. A 

kész végtermék értékesítése, feldolgozása vagy fogyasztása motiválja a 

foglalkoztatottakat, hogy van értelme a munkájuknak. Fontosnak érzi a munkáját, az 

elismerés pedig növeli önbizalmát. 
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IX. Ellátotti összetétel 

 

Ssz Csoport diagnózis Létszám 

1. Általános épülettakarító pszichiátriai 

fogyatékkal élő 

13 fő 

2 fő 

2. Egyéb nem évelő növény 

termesztése 

pszichiátriai 

 

3 fő 

 

3. Textilszövés pszichiátriai 3 fő 

 

4. Táskafélék szíjazat gyártása pszichiátriai 

 

6 fő 

 

5. Egyéb fa-, parafatermékek, 

fonottárú gyártása 

pszichiátriai 

 

2 fő 

 

6. Zöldterület kezelés pszichiátriai 

fogyatékkal élő 

8 fő 

2 fő 

7. Zöldségféle, dinnye, gyökér, 

gumósnövények termesztése 

pszichiátriai 2 fő 
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A Fejlesztő foglalkoztatási szakmai program célja: 

Az intézményben folyó szociális foglalkoztatás formáinak, résztvevőinek, 

munkatevékenységeinek szakmai, tárgyi feltételeinek meghatározása és a 

munkavégzés terén a továbblépési lehetőségek bemutatása. 

A fejlesztő foglalkoztatásban a következő tevékenységeket végezzünk munkanapokon  

(1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 110/ K. § 2/a) értelmében: 

- 1320 TEAOR számmal: Textilszövés 

- 2319 Műszaki egyéb üvegtárgyak gyártása 

- 3299 Egyéb, m.n.s. feldolgozóipari tevékenységek 

- 8121 Általános épülettakarítás  

- 8130 Zöldterület kezelése 

 A munkavégzés helyszínei: 

- Gondozóház körüli zöld belső udvar 

- Gondozóház belső terei 

- A fejlesztő foglalkoztatás számára kijelölt két helység kétszer 40 

négyzetméteres világos levegős helyiség.  

- Öltöző, férfi és női mosdó  

- Továbbá 3 fő részére másik telephelyen (Tüzér utca), heti három alkalommal, 

szövőszoba 

Az intézményen belüli foglalkoztatás formái 

Intézményünk a szociális foglalkoztatás keretében munka-rehabilitációs 

foglalkoztatást valósít meg. 

Fejlesztő foglalkoztatás célja: 

Az ellátott személy munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek 

munkavégzéssel történő megőrzése, fejlesztése. Munkavégzés általi örömszerzéshez, 

sikerélményhez való juttatása, személyiségének jobbá formálása, a társadalomban 

való elfogadtatása, önmaga értékeinek felismerése, továbbá a fejlesztő felkészítő 

foglalkozásra való felkészítés. 
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A Fejlesztő foglalkoztatásban résztvevők száma: 

 Munkaidő: 

 Gondozóház 8.00-tól 12.00-ig 

 Tüzér utca     12.00-16.00-ig 

fejlesztő foglalkoztatásban: 13 fő (7 nő és 6 férfi) 

Segítő: 1fő 

 

A Fejlesztő foglalkoztatás keretében végzett tevékenységek: 

 A foglalkoztatásban végzett tevékenységi forma 

Manuális munkacsoport: 13 fő 

 

A fejlesztő foglalkoztatásba való bekerülés módja, folyamata 

• Fejlesztő foglalkoztatásba az az ellátott vonható be, aki: 

• állapota szerint fogyatékossággal élő,  

• ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátásban, vagy nappali ellátásban, vagy 

átmeneti elhelyezést nyújtó ellátásban, vagy rehabilitációs intézményi 

ellátásban részesül, 

• betöltötte a 16. életévét, de nem éri el a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, 

• más kereső tevékenységet nem végez, 

• egészségi állapota lehetővé teszi foglalkoztathatóságát, amelyet az alábbi 3 

személy együttes döntése igazol: 

o foglalkozás-egészségügyi orvos, 

o munka szakpszichológus, vagy a munka- és szervezet szakpszichológus 

o a szolgáltatást biztosító intézmény vezetője. 

• A fejlesztő foglalkoztatásba kerülő ellátottal az intézményvezető határozott 

idejű fejlesztési jogviszonyt köt, amely lehet: 

o fejlesztési szerződés (Szt. szerinti fejlesztési jogviszony), 

o munkaszerződés (Mt. szerinti fejlesztési jogviszony). 
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• A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő ellátott fejlesztési foglalkoztatási díjra 

jogosult, az Szt. szerint a fejlesztési foglalkoztatási óradíj összege nem lehet 

kevesebb a mindenkori kötelező legkisebb órabér 30%-nál. Intézményünkben a 

foglalkoztatásban résztvevők 500 Ft óradíjas bérezésben részesülnek 

• A fejlesztő foglalkoztatási jogviszony megszűnésének esetei: 

o az ellátott intézményi jogviszonya megszűnik, 

o az ellátott egészségügyi, mentális vagy fizikai állapota okán nem 

foglalkoztatható tovább, 

o az ellátott vagy törvényes képviselője kéri jogviszonyának 

megszüntetését. 

 

Személyi, tárgyi feltételek 

A Fejlesztő foglalkoztatásban feltüntetett helyiségek megfelelnek az előírt 

munkavédelmi követelményeknek. Rendelkezünk munkavédelmi, tűzvédelmi, 

balesetvédelmi szabályzattal és oktatással is.  

Az elsősegélynyújtásra kijelölt hely és személy biztosítottak. 

 

Fejlesztő foglalkoztatásban összesen 13 fő részesül, két helyszínen. 

Az épületen belül külön helységben végezzük a napi manuális tevékenységet, külön 

férfi és női mosdó is rendelkezésükre áll. 

Öltöző külön nemek szerint biztosított. 

A fejlesztő foglalkozásban résztvevő fiatalok munkavédelmi oktatásban részesülnek.  

Munkaruhában, munkacipőbe öltöznek a munkaidejükre. 

Külön tároló szekrényben tartják munkaruháikat. 
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Munkatevékenység Helyiség, munkaterület Eszközök, alapanyagok 

Textilszövés (1320): 

 

Szövőrongyok előkészítése 

(válogatás, tépés, ollóval 

csíkozás, összevarrás, 

gombolyítás, - „Belépőhöz”: 

horgolás-) 

Szövőállvány, szövőkeret 

felvetése  

Szövés, minta és színek terv 

szerinti megvalósítása 

A késztermék letisztázása 

A Gondozóház és a Tüzér 

utca szociális 

foglalkoztatásra kijelölt 

helyiségei 

Szövőállványok, 

szövőkeretek, -és tartozékaik, 

karmantyú bábuk, sablonok, 

felvető fonalak, 

szövőrongyok, anyagvégek, 

fonalak, ollók, tűk, 

varrócérnák, horgoló tűk 

 

Papír, -csomagolóeszköz 

gyártása (1721): 

 

 

Papírfonás (papír válogatása, 

felcsíkozása, feltekerése, 

ragasztása, fonás, formára 

igazítás, dekorálás (festés, 

lakkozás) 

 

Damil kiszerelés  

A Gondozóház szociális 

foglalkoztatásra kijelölt 

helyiségei 

Eszközök: 

 ollók, festékek, szivacs, 

ruhacsipeszek, ceruzák, 

radírok, vonalzók, színesek, 

pecsétformák, pecsétpárnák, 

formalyukasztók, 

dekorfilcek, sablonok, 

ecsetek, ragasztópisztoly 

 

Alapanyagok: 

ragasztók (liszt, piros 

technokol, ragasztó stift), 

használt papírok (újságpapír, 

használt irodai géppapír, 

hullámpapír), dekor papírok, 
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dekor anyagok, dekor 

szalagok, csipkék, vízbázisú 

lakk, falazúr, dekor 

szalvéták, festékek,  

Damil 

 Festés, egyéb üvegtermék 

gyártása (2319): 

 

Mécsestartó festése 

üvegfestékkel 

(üvegek megtisztítása, 

kontúrozás, festés, szárítás) 

 

 

Üvegkép készítése dekor-

anyagokkal (üvegfelületek 

tisztítása, préselt 

szárazvirágok, transzparens 

papírok üvegek közé 

illesztése, ragasztása, az 

üvegszélek összeragasztása, 

csiszolása 

 

 

 

A Gondozóház szociális 

foglalkoztatásra kijelölt 

helyiségei 

Eszközök: 

 Ecsetek, sablonok, 

üvegtisztító folyadék, 

törlőkendők, csiszolóvászon, 

olló 

 

Alapanyagok: 

Üveglapok, üveg használati 

tárgyak (poharak, 

befőttesüvegek stb.), 

tükörlapok, üvegfestékek, 

kontúrozók, mécsesek, 

szárazvirágok, öntapadós 

ragasztószalagok 

Egyéb mns. feldolgozói 

tevékenység (3299): 

 

A Gondozóház és a Tüzér 

utca szociális 

foglalkoztatásra kijelölt 

Eszközök: 

gipszöntő formák, 

mintakiszúró formák, vödör, 
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Művirág és papírvirág, 

bőrvirág készítése (sablon 

készítése, alapanyag 

összeválogatása, forma 

átrajzolása, kivágása, 

ragasztása) 

 

„Egyéb cikkek” gyártása: 

Ajándéktárgyak (gipszöntő 

formák kiválasztása, 

gipszkeverés, öntés, szárítás, 

forma-leválasztás, csiszolás, 

festés, lakkozás, felfűzés) 

(só-liszt gyurma bekeverése, 

gyúrása, nyújtása, kiszúrók 

kiválasztása, a formák 

kiszúrása, szárítás, csiszolás, 

festés, lakkozás, decoupage 

technika alkalmazása) 

(agyag előkészítése, formák 

gyúrása, áttörlése szivaccsal, 

szárítás, égetésre küldése, 

festése) 

 

Papírfonott koszorú alap 

készítése (használt papír 

kiválasztása, csíkokra 

vágása, felcsavarása, formára 

helyiségei keverőkanál, nyújtófa, 

csiszolóvászon, szivacs, 

ollók, hurkapálcika, 

fóliahegesztő, tűk, drótvágó, 

fogó, metszőolló, kalapács, 

ragasztópisztoly, 

gyertyaöntő formák, lábos, 

faeszközök, bőr, papír 

 

 

Alapanyagok: 

gipsz, liszt, só, étkezési olaj, 

agyag, festékek, lakk, 

újságpapír, ragasztó, falazúr, 

szárazvirágok, 

gyógynövények, termések, 

celofán, tömőanyag, 

anyagmaradékok, dekor 

zsinegek, szalagok, 

varrócérnák, 

koszorúalapok, drótok, 

szalagok,  
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fonása, festés, lakkozás) 

 

Szárazvirág-termékek készítése 

(szárazvirágok, 

gyógynövények termesztése, 

gyűjtése, szárítása, préselése; 

illatzsákok, gyógypárnák 

tömése) 

 

Ajtó-ablakdíszek készítése 

(gipszöntéssel, só - liszt 

gyurmázással, ruhaanyagok, 

dekor-anyagok 

összeállításával) 

 

Koszorúk, -és asztali díszek 

készítése (koszorúalapra, 

egyébre szárazvirágok, 

termések, egyéb elemek 

ragasztása, drótozása, 

szalagokkal, anyagokkal 

dekorálása) 

 

Mécsesek készítése és dekorálása 

 

Általános épülettakarítás 

(8121): 

 

A Gondozóház szociális 

foglalkoztatásra kijelölt 

helyiségei, a Gondozóház 

seprők, partvisok, felmosó-

szett, vödör, porruha, ultra, 

fertőtlenítő, zsíroldó, 
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seprés, felmosás, növények 

öntözése, ápolása, 

ablakpárkányok letörlése, 

kukák ürítése szelektív 

gyűjtőkbe, kerti bútorok 

letisztítása, ruhák 

kiteregetése, összeszedése, 

elrakodása, ebédhez asztal 

megterítése, alkalmanként a 

lakószobák porszívózása, 

szekrények rendbe rakása 

 

Zöldterület-kezelés (8130): 

 

udvar, park seprése, 

gereblyézése, „füvészkert 

„gondozása, öntözése, új 

növények ültetése, 

sövénynyírás, komposztáló 

kezelése, konyhakerti 

növények nevelése, 

betakarítása, virágos kertek 

gondozása, fűnyírás, 

levendula tövek telepítése  

 

külső környezete mosogatószer, kapa, 

gereblye, lapát, 

szemeteszsák, ásó, csákány, 

sövénynyíró, talicska, 

locsolótömlő, öntözőkannák, 

metszőolló, vella, 

lombseprők, ágvágó, 

virágföld, virágcserepek, 

ültetőfa, ültető lapát, 

védőkesztyűk, 

elektromos fűnyíró, 

komposztaprító  
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A végzett tevékenységek 2021. évtől az alábbi tervezett tevékenységekkel 

kiegészülnek: 

 

TEÁOR szám 

szerint 
Tevékenység megnevezése 

Bejelentésköteles 

tevékenység 

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése igen 

 

A jelenlegi létszámmal (13 fő) tervezzük a fejlesztő foglalkoztatás tevékenységét 

végezni. 

1. Komposztáló készítése.  

Cél: a saját kert és a többi, kertészkedéssel foglalkozó telephely számára 

komposztanyag ellátás. 

 

Az ingatlanon minden évben nagy mennyiségű falevél keletkezik, melynek 

elszállítása költséggel jár, és hasznot nem hoz.  A Gondozóház területén lévő fák 

levelének elszállíttatását a VKSZ Zrt.  az Állami fenntartású intézmények zöld 

hulladékát csak térítési díj ellenében szállítja el.  (Összege: 500 000,-ft / év.) 

Gazdaságosabb lenne, ha ezt az összeget egy nagy komposztáló létrehozására 

költenénk, ezáltal a zöldhulladék hasznosítása megoldódna. 

 

Képzési igény: a jelenlegi segítő munkatárs rendelkezik a szükséges 

kompetenciákkal, és a gondozottak betanítását is biztosítani tudja. 

 

A talaj termőképességét elsősorban humusztartalma befolyásolja. A komposzt 

tulajdonképpen mesterséges humusz, ami a növények számára nélkülözhetetlen 

tápanyagokat tartalmaz. 

Komposzt az a morzsalékos, sötétbarna színű földszerű, magas szerves anyag 

tartalmú anyag, amely szerves hulladékokból, maradványokból, mikro- és 
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makroorganizmusok tevékenységének hatására jön létre, megfelelő hatások mellett 

(oxigén, nedvesség, szén/nitrogén arány, pH, hőmérséklet). 

Napjainkban szerencsére ismét reneszánszát éli. A lehulló levelek, ágnyesedék, 

fűkaszálék, konyhai hulladék jelentős szervesanyag- és tápanyag-mennyiséget 

képvisel. A területről betakarított terméssel, lehordott zöldtömeggel tápanyagot 

vonunk el a talajból, amit a növények megfelelő fejlődéséhez vissza kell pótolni. Ezt 

tehetjük műtrágyákkal is, ám ezekkel szemben a komposzt előnye, hogy gyakorlatilag 

ingyen van, és nem csak a növények fejlődéséhez elengedhetetlen tápanyagokkal 

gazdagítja a talajt, hanem a jelentős szerves anyag mennyiségnek köszönhetően javítja 

annak szerkezetét és vízháztartását. 

Anyagigény:  

o fa karó, háló, deszkaanyag, szeg, csavar, kb. 30 000,- 

o lombgyűjtő és vágó 172 000,- 

o A szerszámok tárolására jelenleg nincs helyiség, ehhez terveztünk 

szerszámtároló faházat 

 

Komposztáló kialakításának költsége:  

anyaigény összeg 

fa karó, deszka csavarok 

komposztáló készítéséhez 30 000,- 

lombgyűjtő és vágó 172 000,- 

műanyag láda 11 000,- 

talicska 24 000,- 

szerszámtároló faház 123 000,- 

összesen:   360.000.- 
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2021. évben levendula töveket szeretnénk telepíteni, amelynek virágából 

levendulazsákokat készítünk. A levendula tövek beszerzése vásárlással és a székhely 

intézményben már telepített levendulákból szeretnénk a belső udvarban, hogy a 

levendulazsákjainkhoz szükséges levendulavirágot megtermeljük magunk számára, 

értékesítés céljából. A levendula zsákhoz a jelenleg rendelkezésre álló anyagokat 

kívánjuk felhasználni.  

 

Anyagigény és értékesítés: 

Levendulatövek 

telepítése  anyagigény  összeg 

 
50 tő levendula  40 000,- 800ft/db 

  trágya 10 000,- 

  összesen  50 000,- 

   

Értékesítés:   

 várható bevétel 

terv: 100- 150 db 

levedula zsák 

készítése 500 ft / db 

  összesen 50- 75 000,- ft /év 

 

2021. évben a szövést szeretnénk kiterjeszteni szövőszékek vásárlásával. 

Cél:  

o műhely további működésének fenntartása 

o növelni a korszerűbb szövőállványok segítségével a bevételt 

A jelenlegi 5 db (Gondozóház 3, Tüzér utca 2) szövőállvány állapota romlik, az 

alkatrészellátás sem megoldott, hamarosan használhatatlanná válnak. A Gondozóház 

részére szükség lenne 3 db 1 méteres szélességig alkalmas, fa beverő bordás 

szövőállványra. 
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A szövés előkészítéshez és folyamatához szükség van precizitásra, monotónia tűrésre, 

valamint folyamatos koncentrációra.  

Az elkészült kész termék sikerélményhez juttatja lakóinkat, ezáltal önbizalmuk és 

munkaszeretetük növekszik. 

Anyagigény: 3 db fa beverő bordás szövőállvány összesen: kb. 310 000,- 

Értékesítés: Szőnyeg  eladás: 150.000,-/ év 

 

 2021. évi termelési programterv 

 

Termék megnevezése Éves gyártási mennyiség 
Havi bontásban gyártott 

mennyiség 

Fali szőttes 60 db 5 db 

Pénztárca, táska 24 db 2 db 

Ajándék-tasak 60 db 5 db 

Damil kiszerelés 6000 m 500 m 

Mécses szezonálisan 20 db szezonálisan 2 db 

Virágpalánta 100 db 10 db 

Bőr virág 300 db 25 db 

 illatzsák 50 db 5 db 

Gyógyfű-párna 24 db 2 db 

Ajtó-ablak dísz 36 db 3 db 

Koszorú alap  40 db  3 db 

Asztali dísz 50 db 5 db 

Ajándéktárgy 50db 5 db 

Fűszer, - gyógynövény- 50 db 5 db 
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palánta 

Ált. épülettakarítás 250 alkalom heti 5 alkalom 

Zöldterület-kezelés 200 alkalom heti 3 alkalom 

Papír virágok 50 db 5 db 

Nemez figurák   150 db 13 db 

 

A szociális foglalkoztatásban résztvevők számára 2021-ben újabb termékek készítését, 

előállítását szeretnénk bevezetni, annak érdekében, hogy minél többet 

tartózkodhassanak, mozoghassanak a friss levegőn,- növekedhessen 

felelősségtudatuk a növények gondozásakor.  

Tervezett tevékenységek: 

- kerti faház a kerti eszközeink tárolására 

- málnás és szedres ágyások készítése 

- magas ágyás készítése, feltöltése újra 

- virágpalánták termesztése 

- fűszer, - és gyógynövény- palánták termesztése 

- tavaszi saláta termesztése 

- paprika, paradicsom termesztése saját célra 

- gyógynövények termesztése 

- dísz-tökök termesztése 

 

2021. évi értékesítési terv 

A Fejlesztő foglalkoztatóban előállított termékeinket ez évben is a környező 

vásárokon, piacokon, saját fogyasztásra, valamint egyéb rendezvényeken szeretnénk 

értékesíteni. 

A már meglévő piacolási lehetőségek mellé új piacok felkutatását is tervezzük. 
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A társintézmények által gyártott termékekből a továbbiakban is tervezzük az 

értékesítést. 

Keresünk bizományi értékesítési lehetőséget. 

Tervezzük továbbá az állandó fix eladási lehetőségek felkutatását, értékesítés céljából. 

2021. évben tervezett piacolási, értékesítési helyszínek: 

- Veszprém: Hóvirág bölcsőde, húsvéti, - Adventi, - karácsonyi vásár 

- Esélyteremtő nap vásár 

- Rainbow Bt. Gyöngyös nagykereskedés. 

- Virágboltok megkeresése, Virágsziget üzletben bizományos keretek között 

kihelyezzünk árut. 

Bízunk benne, hogy a jövőben is tudjuk biztosítani a fejlesztő foglalkoztatást fiataljaink 

számára, és a már elért színvonalat tartani tudjuk, továbbá új technikákat és 

termékeket fejleszthetünk. 
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1. A fejlesztő foglalkoztatásba bekerülés módja, folyamata, célcsoportjai 

 

A munkaviszonyban történő foglalkoztatást foglalkozás-egészségügyi orvosi 

vizsgálat előzi meg. Itt kerül sor az adott munkakörre vonatkozó foglalkoztathatóság 

vizsgálatára. 

Amennyiben a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat megállapítja, hogy az ellátott az 

adott keretek között munkavégzésre nem alkalmas, akkor - a 2019. január 1-jétől 

hatályos szabályok alapján – 3 személy együttes döntése szükséges az Szt. szerinti 

fejlesztési jogviszonyban történő részvételhez. 

A döntésben részt vevő személyek: 

- foglalkozás - egészségügyi orvos, 

- munka szakpszichológust, vagy a munka- és szervezet szakpszichológus, 

- szakterületen praktizáló szakpszichológus diplomáinak megfelelően,  

- a szociális szolgáltatást biztosító intézmény vezetője. 

Ha a foglalkozás-egészségügyi orvos szerint munkaviszonyban nem foglalkoztatható 

az intézményi ellátott, akkor tud javaslatot tenni a szakpszichológus és az 

intézményvezető arra, hogy milyen egyéni fejlesztést ajánlott. 

Az együttes kialakított véleményük alapján kerülhet az adott személy fejlesztési 

jogviszonyba. 

A fejlesztő foglalkoztatás célcsoportja az intézményi jogviszony keretében, 

bentlakásos ellátási formát igénybe vevő ellátottak. 

Intézményünk lakói enyhe, illetve középsúlyos értelmi akadályozottsággal élő felnőtt 

emberek. Az engedélyezett létszám 279 fő. 

 

Foglalkoztatásukat részben intézményi szervezésben MT. szerinti határozott idejű 

munkaviszonyban, valamint fejlesztési jogviszonyban (összesen 134 fő), továbbá a 

KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. által foglalkoztatott létszámmal (49 fő), valósítjuk 

meg. 
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A fejlesztő foglalkoztatás kétféle módon, 

- az MT. szerinti határozott idejű munkaviszonyban (40 fő), 

- vagy fejlesztési jogviszonyban történik (94 fő). 

 

Törekszünk arra, hogy képességeikhez mérten egyre több ellátottunkat készítsük fel a 

nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedésre. A 2019-es évhez képest a fejlesztő 

foglalkoztatásnak köszönhetően további 3 fő ellátottunkat sikerült segíteni a nyílt 

munkaerőpiacon történő elhelyezkedésben, így összesen jelenleg 4 különböző 

munkahelyen 12 fő ellátottunk dolgozik önálló munkavállalóként. 

 

2. Jogorvoslati és érdekvédelmi lehetőségek 

 

Abban az esetben, ha a foglalkoztatásban résztvevő személynek bárminemű sérelme 

keletkezik munkavégzés közben azt lehetősége van jelezni a munkavégzését 

segítőnek, valamint a mentálhigiénés csoportban dolgozó kollégáknak. Amennyiben 

szükséges, a probléma jelzése továbbításra kerül a részlegvezető felé, aki szükség 

esetén belső vizsgálatot rendel el a sérelem kivizsgálásával kapcsolatban. 

A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő ellátottaknak a fentieken túlmenően 

lehetőségük van jogorvoslattal élni az intézményben területileg illetékes ellátottjogi 

képviselőnél. 

3. Fejlesztő foglalkoztatásban végzett tevékenységek bemutatása 

 

Fejlesztési jogviszonyban végzett fejlesztő foglalkoztatás célja:  

 

Az ellátott testi- és értelmi képességeinek, valamint munkavégzéssel összefüggő 

készségeinek helyreállítása, megőrzése és fejlesztése, továbbá az ellátott felkészítése az 

önálló munkavégzésre. 
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A fejlesztési jogviszonyban foglalkoztatott lakó, illetve törvényes képviselője az 

intézmény vezetőjével fejlesztési szerződést köt, melyben rögzítik a munkavégzés 

feltételeit. 

A fejlesztési szerződés tartalmazza: 

- a fejlesztő foglalkoztatás keretében végzett tevékenység részletes leírását, 

- a fejlesztő foglalkoztatás időbeosztását és helyét azzal, hogy a foglalkoztatás 

időtartama nem haladhatja meg a napi 6 órát és a heti 30 órát, de az 

ellátott – az egyéni szükségleteire tekintettel – egyenlőtlen napi 

munkaidő-beosztással is foglalkoztatható, 

- a fejlesztési foglalkoztatási óradíj összegét, amely nem lehet kevesebb a 

mindenkori kötelező legkisebb órabér 30%-ánál, 

- az ellátott szándéknyilatkozatát arra nézve, hogy testi és értelmi 

képességeihez mérten elvárható módon közreműködik a fejlesztő 

foglalkoztatásban, és  

- a fejlesztő foglalkoztató munkavégzéssel összefüggő kötelezettségeit. 

 

2021-ben tervezett, fejlesztő foglalkoztatás keretében, fejlesztési szerződéssel 

végzett tevékenységek 

 

Az intézmény működési körébe tartozó tevékenységek: 

 

Foglalkoztatottak száma és nemek szerinti bontása TEAOR –szám szerint: 

TEAOR Nő Férfi  4 órás 5 órás 

5629 1 fő 2 fő  3 fő 

9601 3 fő 3 fő 3 fő 3 fő 

0119, 0129 4 fő 15 fő 17 fő 2 fő 

8121 14 fő 21 fő 33 fő 2 fő 

9609  1 fő 1 fő  

(2020. júliusi állapot szerint) 
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 - konyhaüzem 5629 Egyéb vendéglátás 

     konyhai kisegítő munkák 

munkafolyamat: előkészítés, tálalás,  

mosogatás, takarítás 

 - mosoda  9601 Textil, szőrme mosása, tisztítása 

     mosodai kisegítő munkák 

munkafolyamat: válogatás, teregetés 

vasalás, hajtogatás 

 - mezőgazdaság - parkfenntartás  

0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése 

virágtermesztés 

0129 Egyéb évelő növény termesztése 

fűzfavessző termesztés 

    8129 Egyéb takarítás 

     utcaseprés, hó- és jégeltakarítás 

    8130 Zöldterület-kezelés 

kapálás, gyomlálás, növényápolás, fűnyírás, 

gereblyézés 

 - takarítás  8121 Általános épülettakarítás 

kisegítő munkák a gondozási osztályok 

takarításánál: 

     seprés, felmosás, porszívózás, portörlés 

- portás   9609 Máshová nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás 

     portai felügyelet, kapuk nyitása, zárása, vendégek  

érkezése esetén útbaigazítás, a porta épület 

környékének rendben tartása 
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Foglalkoztató műhely, ipari tevékenységek: 

 

Foglalkoztatottak száma és nemek szerinti bontása TEAOR –szám szerint: 

TEAOR Nő Férfi  4 órás 5 órás 

1393 3 fő 1 fő 2 fő 2 fő 

1629  1 fő 1 fő  

1721 1 fő  1 fő  

3299 4 fő 1 fő 3 fő 2 fő 

3291 2 fő 4 fő 6 fő  

1393  11 fő 11 fő  

(2020. júliusi állapot szerint) 

 

1393 Szőnyeggyártás:      

    Előkészítő műveletek:  

- anyagok szétválogatása (szín, vastagság, minőség) 

- anyagok felaprózása, felgombolyítása 

     - anyagok hurkolása, szálazása, felgombolyítása 

- szövőszálak összesodrása, feltekercselése. 

 Szőnyegszövés technikájának elsajátítása: 

     - felvetés, alászövés, 

     - szőnyegszövés, lekötés, 

     - készáru leszedés, szétvágás, 

     - csomózás, rojtozás, 

     - csomagolás 

1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása 

     Előkészítő műveletek és utómunkálatok: 

vessző kifőzés, hántolás, vágás, 

szárítás, csomagolás. 
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1721 Papír csomagolóeszköz gyártása: 

     Papírzacskó, ajándéktasak készítése 

3299 Egyéb, máshová nem sorolt feldolgozóipari tevékenység 

- Csuhé, gyékény és szalma használati és 

ajándéktárgy készítés, 

- papírhajtogatás, papírfonás 

- gyöngyfűzés, 

- batikolás, textilfestés, 

- üvegfestés, 

- hulladék textil alapanyagból ajándék és használati 

tárgyak készítése: kiszabás, összeállítás, varrás 

3291 Seprű-, kefegyártás 

Előkészítő műveletek, valamint a gyártási 

technológia elsajátítása és begyakorlása: 

 seprű: - cirok méretre válogatás 

       - seprűtörzs kialakítása 

       - forma kialakítása 

       - drótozás, varrás, 

       - méretre vágás 

       - tisztítás, formázás 

       - csomagolás 

        kefe: - talpválogatás 

       - szálak behelyezése 

       - rögzítés, méretre vágás 

       - formázás 

       - tisztítás, csomagolás      
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Külső területen, megállapodás alapján végzett tevékenység 

 

TEAOR Nő Férfi  4 órás 5 órás 

0161  2 fő  2 fő 

(2020. júliusi állapot szerint) 

 

0161 Növénytermesztési szolgáltatás 

Szőlőművelés, földterület rendezése, előkészítése: 

- kapálás, gyomlálás 

- növényápolás 

- rézsűtisztítás, bozótirtás 

- szőlőkivágás, takarítás 

- szüretelés. 

8129 Egyéb takarítás 

     Utcaseprés, hó- és jégeltakarítás. 

8130 Zöldterület-kezelés 

Parkosítás, parkfenntartás műveletei: 

- kapálás, gyomlálás,  

- növényápolás, 

- fűnyírás, gereblyézés. 

 

Művészeti tevékenység 

9001 Előadó művészet 

Színjátszó csoportunk, dobcsapatunk, egyéni 

előadóink (tánc, zene, vers- és prózamondó, egyéb 

előadó) tevékenysége, próba időszak, előadásokra 

való felkészülés, fellépések. 
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MT. szerinti munkaviszonyban végzett fejlesztő foglalkoztatás célja: 

 

Az önálló munkavégzést segítő képességek készségek fenntartása, fejlesztése, új 

munkafolyamatok megismerése, új szakma elsajátítása, valamint az ellátott 

felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő munkavégzésre. 

A foglalkozási rehabilitáció egyik fontos eleme a komplex rehabilitáció hatékony 

eredményes megvalósításának. 

 

Az ellátott és az intézmény között létrejött jogviszony határozott idejű, – legfeljebb 1 

évre szóló – munkaszerződéssel jön létre, mely esetben a 2012. évi I. tv. - a munka 

törvénykönyvéről - előírásai a mérvadóak. 

 

A napi munkaidő nem haladhatja meg a napi 8, heti 40 órát, és az ellátott – az egyéni 

szükségleteire tekintettel, illetve fiatal munkavállaló kivételével – egyenlőtlen napi 

munkaidő-beosztással, havi munkaidőkeretben is foglalkoztatható. 

 

2021-re tervezett fejlesztő foglalkoztatás keretében, munkaviszonyban végzett 

tevékenységek 

 

Foglalkoztatottak száma és nemek szerinti bontása TEAOR –szám szerint, napi 5 

órában: 

TEAOR Nő Férfi  

0161 3 fő 10 fő 

8129, 8130  5 fő 

(2020. júliusi állapot szerint) 
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Külső területen, megállapodás alapján végzett tevékenység 

 

Az ellátottak nyílt munkaerőpiaci részvételére való felkészítés, valamint a társadalmi 

elfogadás egyik leghatékonyabb módja, ha foglalkoztatásukat intézményen kívüli 

munkahelyeken szervezzük meg, ahol kapcsolatba kerülnek intézményen kívül élő 

emberekkel. Jelenleg is több külső munkahelyen dolgoznak ellátottjaink a fejlesztő 

foglalkoztatás keretében. A munkaadók elégedettségét bizonyítja többek között az is, 

hogy több megkeresés is történt részlegünk felé további lakók foglalkoztatása 

tekintetében. 

 

0161 Növénytermesztési szolgáltatás  

szőlőművelés, szőlőtelepítés: 

    - tám berendezés építés, karbantartás 

- metszés, csapvessző feldolgozás 

- törzskötözés, szálvessző lekötés 

- törzstisztítás, hajtás, válogatás, csonkázás 

- kísérleti területek ápolása 

- szüretelés 

0162 Állattenyésztési szolgáltatás 

    - gazdasági haszonállatok istállózása, gondozása, 

etetése,  

- ólak, ketrecek tisztán tartása, takarítása 

8121 Általános épülettakarítás 

- seprés, felmosás, porszívózás, szemetes edények 

kiürítése 

8129 Egyéb takarítás 

    - utcaseprés, jég- és hó eltakarítás 
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8130 Zöldterület-kezelés 

parkosítás, parkfenntartás műveletei: 

- kapálás, gyomlálás,  

- növényápolás, 

- fűnyírás, gereblyézés 

 

Foglalkoztató műhely, ipari tevékenységek: 

 

Foglalkoztatottak száma és nemek szerinti bontása TEAOR –szám szerint, napi 5 

órában: 

 

TEAOR Nő Férfi  

1629 1 fő 2 fő 

3291 2 fő 3 fő 

1721 1 fő 3 fő 

3299 1 fő  

1393 1 fő  

(2020. júliusi állapot szerint) 

 

1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru 

 gyártása 

            műveletek: - vessző: - befonás 

      - összeállítás 

      - méretkialakítás 

      - kifonás 

      - tisztítás 

      - átmosás  
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3291 Seprű, -kefegyártás 

    műveletek: - seprű: - cirok méretre válogatás 

      - seprűtörzs kialakítása 

      - forma kialakítása 

      - drótozás 

      - varrás 

      - méretre vágás 

      - tisztítás 

      - formázás 

      - csomagolás 

     - kefe: - talpválogatás 

      - szálak behelyezése 

      - rögzítés 

      - méretre vágás 

      - formázás 

      - tisztítás 

      - csomagolás  

1721 Papír csomagolóeszköz gyártása: 

     - papírzacskó, ajándéktasak készítése 

3299 Egyéb, máshová nem sorolt feldolgozóipari tevékenység 

- csuhé, gyékény és szalma használati és 

ajándéktárgy készítés, 

- papírhajtogatás, papírfonás 

- gyöngyfűzés,  

- batikolás, textilfestés, 

- üvegfestés. 

- hulladék textil alapanyagból ajándék és használati 

tárgyak készítése: kiszabás, összeállítás, varrás 

1393 Szőnyeggyártás: 
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     Előkészítő műveletek:  

- anyagok szétválogatása (szín, vastagság, minőség) 

- anyagok felaprózása, felgombolyítása 

     - anyagok hurkolása, szálazása, felgombolyítása 

- szövőszálak összesodrása, feltekercselése. 

Szőnyegszövés: 

     - felvetés, alászövés, 

     - szőnyegszövés, lekötés, 

     - készáru leszedés, szétvágás, 

     - csomózás, rojtozás 

     - csomagolás 

 

Az intézmény működési körébe tartozó tevékenységek: 

 

Foglalkoztatottak száma és nemek szerinti bontása TEAOR –szám szerint, napi 5 

órában: 

TEAOR Nő Férfi  

5629  1 fő 

9609  1 fő 

0119, 0129 2 fő 4 fő 

(2020. júliusi állapot szerint) 

 

- konyhaüzem 5629 Egyéb vendéglátás 

    konyhai kisegítő munkák 

munkafolyamat: előkészítés, tálalás,  

mosogatás, takarítás 

 - portás  9609 Máshová nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás 

    portai felügyelet, kapuk nyitása, zárása, vendégek  

    érkezése esetén útbaigazítás, a porta épület környékének 



206 

 

 

    rendben tartása 

- mezőgazdaság-parkfenntartás 

0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése 

Virágtermesztés 

0129 Egyéb évelő növény termesztése 

Fűzfavessző termesztés  

   8129 Egyéb takarítás 

    Utcaseprés, hó- és jégeltakarítás 

 

   8130 Zöldterület-kezelés 

Parkosítás, parkfenntartás műveletei: 

- kapálás, gyomlálás,  

- növényápolás, 

- fűnyírás, gereblyézés 

 

Művészeti tevékenység 

 

Ellátottjaink rendszeresen fellépnek kulturális fesztiválokon, bemutatókon, 

partnerintézményekkel közös rendezvényeken. Nagy szerepet kap a kistérség 

falunapjain való közreműködésünk. Kivétel nélkül meghívás alapján vannak jelen 

ezeken a programokon, mint kiemelt szereplők.  

 

Ez az intézmény integrációs, normalizációs törekvéseivel valamint a fejlesztő 

foglalkoztatás céljaival megegyezik, hiszen a művészeti tevékenység a 

képességfejlesztés hatékony eszköze, erősíti az én-tudatot, az örömszerzés egyik 

formája, lehetőség feszültségoldásra, nem utolsó sorban pedig óriási közösségformáló 

erővel bír. 
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Fontos számunkra, hogy ellátottjaink ne csak passzív észlelői legyenek a 

művészeteknek, hanem aktívan vegyenek részt benne, a képességeikhez mérten 

zenélhessenek, énekelhessenek, szerepelhessenek. Részükről pedig nagyfokú 

figyelemre, toleranciára, szorgalmas és kitartó munkára van szükség a cél elérése pl. 

egy színdarab megszületése érdekében. 

 

Az ilyen jellegű szereplések, az intézményen kívüli előadásokon való részvétel 

hozzájárul a társadalmi izoláció csökkentéséhez, növeli lakóink társadalmi 

elfogadottságát, csökkenti bennük a másság érzését. 

 

9001 Előadó művészet 

Színjátszó csoportunk, dobcsapatunk egyéni előadóink (tánc, zene, vers- és 

prózamondó, egyéb előadó) tevékenysége, próba időszak, előadásokra való 

felkészülés, fellépések.  

 

A végzett tevékenységek 2021. évtől az alábbi tervezett tevékenységekkel 

kiegészülnek: 

 

- Laskagomba és csiperkegomba termesztése TEÁOR: 0113 

A jelenleg meglévő pincerendszerünk megközelítőleg 5 millió forintos beruházással 

alkalmas lenne kétféle gomba termesztésére. A gomba jól értékesíthető, a közeli 

piacokon, valamint saját felhasználásra. A termesztéssel 10 ellátottnak tudnánk 

munkát biztosítani. 

 

Laskagomba és csiperkegomba megvalósításához induló költségvetés és bevétel 

tervezete: 

Az induló befektetésénél, az épület állagának kialakításánál egyszeri, a táblázatban 

megjelölt nagyobb befektetésre lenne szükség, ami több évre, akár évtizedekre is 

alkalmassá tenné pincerendszerünket gomba termesztésre. 
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 Befektetés Tervezett 

forgalom  

Tervezett bevétel/ 

év 

Megnevezés Épület állagának 

felújítása, víz, villany 

bevezetés, 

szellőzőrendszer 

kiépítése. 5.000.000 Ft 

5 kg gomba/ zsák 1500 Ft/ kg árral 

számolva 

 Zsákos gomba 

kezdetben 100 zsákkal 

számolva 1700 Ft/zsák: 

170 000 Ft 

  

Összesen 5 170 000  750 000 Ft 

 

Gomba termesztéséhez szükséges létszám tervezete napi 5 órában: 

TEÁOR Nő Férfi 

0113 5 fő 5 fő 

 

- Alkalmi mezőgazdasági munkák vállalása  TEÁOR: 0161, 8129, 8130 

Előzetes nem reprezentatív piackutatás alapján, valamint a környezetünkben 

gazdálkodó termelők által történt megkereséseket figyelembe véve igény lenne 

alkalmi mezőgazdasági bérmunkák elvégzésére. 

8 fő ellátottat tudnánk bevonni az ilyen jellegű idénymunkák elvégzésére, mellyel 

jobban fel tudnák készíteni őket a későbbiekben nyílt munkaerőpiacon történő 

részvételre. 
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A bérmunkából tervezett bevétel 7 hónap idénymunka esetén – március 1-től 

szeptember 30-ig -, napi 5 órás munkavégzéssel, 900 Ft-os órabérrel számolva 

megközelítőleg 5.300.000 Ft. 

 

Bérmunka megvalósításához induló költségvetés és bevétel tervezete: 

Befektetés Tervezett munkaóra Tervezett bevétel / év 

Lakók szállítása 500.000 

Ft. 

736 óra / 7 hónapra 5.300.000 Ft. 

 

Alkalmi idénymunkák létszám tervezete napi 5 órában: 

TEÁOR Nő Férfi 

0161, 8129, 8130 2 fő 6 fő 

 

 

- Ajándéktárgy készítése és gyertyaöntés  TEÁOR: 3299 

Minden évben intézetünk ellátottjai nagy számban vesznek részt a mindenszenteki 

koszorúk készítésében. A koszorúk nagyon keresett termékek, melyek nagy számban 

külső megrendelésre készülnek. Ezt az ötletünket tovább gondolva minimális 

ráfordítással lehetne szélesíteni a foglalkoztatási palettát, adventi koszorúk, valamint 

saját készítésű gyertyák öntésével, melyet a koszorúk készítésénél használnánk fel. 

Ezzel a bővítéssel további 15 fő ellátottunknak tudnánk munkát biztosítani, valamint 

az új munkafolyamat bevezetésével fenntarthatjuk lakóink és kollégáink érdeklődését, 

motivációját, lelkesedését. A saját kezűleg készített gyertyák és adventi koszorúk 

egyediségükkel nagy lendületet adna készítőinek. 

A tevékenységek színesítése további választási lehetőséget ad lakóinknak a fejlesztő 

foglalkoztatásban, hogy mindenki megtalálja azt a munkafolyamatot, amelyet 

szívesen, kedvvel és ügyesen végezhet, ezzel sikerélményhez jutva, növelve 

önbizalmát, mely elősegíti, valamint nagymértékben hozzájárul munkaerőpiaci 

integrációjához. 
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Befektetés és a szükséges eszközök beszerzésének tervezete: 

 Kiadás 

Szükséges eszközök/ 

befektetés 

Előállított 

termékek 

megnevezése 

Éves tervezett 

bevétel 

Megnevezés villanytűzhely, 

öntőformák, 

vízforraló edény, 

olvasztó edény, 

kanóc, 

viaszgranulátum, 

viasztömb, 

színezékek: 

ajándéktárgyak: 

adventi 

koszorúk, 

gyertyák. 

1900 Ft-os 

átlagárral/ évi 

250 db számmal 

számolva  

Összeg 200.000 Ft.  475 000 Ft. 

 

Ajándéktárgy készítése és gyertyaöntés létszám tervezete napi 5 órában: 

TEÁOR Nő Férfi 

3299 8 fő 7 fő 

 

4. A foglalkoztatás tárgyi feltételei 

 

A foglalkoztatás tárgyi feltételei a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális 

szintjéről szóló 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM. együttes rendeletben előírtak szerint 

biztosítottak. 

Valamennyi munkahely megfelel a hatályos munka- és balesetvédelmi, tűzrendészeti 

jogszabályoknak, valamint a higiéniai előírásoknak, az egészséget nem veszélyeztető 

és biztonságos munkavégzés feltételei adottak. 

A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő ellátottjaink minden évben munka és 

tűzvédelmi oktatásban vesznek részt, melyet az intézménnyel szerződésben lévő 

munka és tűzvédelmi szakmérnök tart részükre. 
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A megfelelő szociális helyiségek (mellékhelyiség, étkező, pihenő-melegedő) a 

foglalkoztatás külső helyszínein – Badacsonyban, Sümegen– is rendelkezésre állnak, 

partnereinkkel ennek biztosítását minden esetben írásban rögzítettük. 

 

Tárgyi feltételek bemutatása (helyszínek, munkaeszközök) 

 

Fonottáru készítő csoport - TEÁOR 1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása 

Helyiség mérete: 37,8 m2 

Munkaeszközök, berendezések: műhelypad, szúróár, metszőolló, kacorkés, verővas, 

mérőszalag, áztatókád, kalapács kombinátfogó.  

 

Szőnyegszövő csoport - TEÁOR 1393 Szőnyeggyártás 

Helyiség mérete  szőnyegszövés:   57 m2 

   szőnyegszövés előkészítés: 30 m2 

Munkaeszközök, berendezések: szövőgép, szövőkeret, szövőállvány, olló. 

 

Ajándéktárgy készítő csoport – TEÁOR 3299 Egyéb, máshová nem sorolt 

feldolgozóipari tevékenység 

Helyiség mérete: 33 m2 

Munkaeszközök berendezések: munkaasztal, szövőállvány, ragasztópisztoly, olló, 

kés, áztatókád, szúróár, tű. 

 

Seprűkészítő csoport – TEÁOR 3291 Seprű-, kefegyártás 

Helyiség mérete: 41 m2 

Munkaeszközök, berendezések: mechanikus seprűkötő gép, varrósatu, zsineg, tű, olló, 

szeg, drót. 
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Kertészet, parkfenntartás – TEÁOR 0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése 

                                                                0129 Egyéb évelő növény termesztése 

                                                                8129 Egyéb takarítás 

                                                                8130 Zöldterület-kezelés 

Helyszín: Az intézmény teljes területe, fűzvessző ültetvény, üvegház, parkosított 

területek, utak, járdák, sövények stb. 

Munkaeszközök, berendezések: kerti kéziszerszámok, lapát, kosár, vödör, talicska, 

metszőolló. 

 

Portaszolgálat- TEÁOR 9609 Máshová nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás 

Helyiség mérete: 10 m2 

A munka elvégzése eszközt nem igényel. 

 

Mosodai kisegítő tevékenység - TEÁOR 9601 Textil, szőrme mosása, tisztítása 

Helyiség mérete: 73,5 m2 

Munkaeszközök, berendezések: munkaasztal, szárogató, kézi vasaló. 

 

Konyhai kisegítő tevékenység – TEÁOR 5629 Egyéb vendéglátás 

Helyiség mérete: 82,1 m2 

Munkaeszközök, berendezések: konyhai eszközök, takarítóeszközök, munkaasztal. 

 

Takarító kisegítő csoport – TEÁOR 8121 Általános épülettakarítás 

Helyszín: 6 gondozási egység 

Munkaeszközök, berendezések: kézi takarító eszközök. 

 

Szőlőművelés – TEÁOR 0161 Növénytermesztési szolgáltatás 

Helyszín: Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) Badacsony 

szőlőültetvényei 

Munkaeszközök, berendezések: kerti kéziszerszámok. 
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Település karbantartó tevékenység - TEÁOR 8129 Egyéb takarítás 

                                                                                8130 Zöldterület –kezelés 

                                                                                8121 Általános épülettakarítás 

 

Helyszín: Sümegi Közszolgáltató Kft. Sümeg  

Munkaeszközök, berendezések: seprű, lapát, vödör, talicska, gereblye. 

 

A fejlesztő foglalkoztatás termeléssel és értékesítéssel kapcsolatos feladatainak 

ellátásával megbízott munkatárs, a szükségletek felmérése után gondoskodik az 

anyagok, eszközök beszerzéséről, jelzi a szükséges karbantartási, beruházási 

feladatokat, melyeket a pénzügyi lehetőségek felmérése után megvalósítunk. 

A foglalkoztatáshoz kapcsolódó anyag- és eszközbeszerzés, készáru nyilvántartás az 

intézmény központi raktárán keresztül történik. 

5. Személyi feltételek 

 

A foglalkoztatás személyi feltételei az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendeletben előírtak szerint 

biztosítottak. 

A fejlesztő foglalkoztatásban részt vevők létszáma 2020. szeptember 01-jén: 134 fő. 

Segítők létszáma: (Az1/2000. rendelet szerint előírt: 50 főre 2 fő segítő) 7 fő. A 

segítők létszámát indokolja, hogy intézményen belül is több munkahelyen, valamint 

intézményen kívül is két munkahelyen dolgoznak ellátottjaink segítő jelenlétében. 

 

Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben meghatározott - szakképzettségi minimumként 

előírt - feltételeknek megfelelünk.  

A segítők a foglalkoztatott által végzett munka jellegének megfelelő szakismerettel, 

illetve szakmai jártassággal rendelkeznek. 

A segítő feladatai: 

- irányítja a foglalkoztatást, 

- szervezi a munkavégzést, 
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- koordinálja a szükséges anyagok beszerzését, 

- megtervezi a napi tevékenységet, 

- részt vesz a foglalkoztatási terv kialakításában, 

- javaslatot tesz az intézményen belüli foglalkoztatás formáira, 

- a munkavégzés során fenntartja a foglalkoztatottak motivációját, részükre 

mentális, segítő szolgáltatásokat nyújt. 

 

Az intézményen belüli foglalkoztatottak létszámát figyelembe véve 1 fő 

foglalkoztatás-szervezőt alkalmazunk.  

Feladatai: 

- koordinálja a szociális intézményen belüli munkavégzést, 

- részt vesz a fejlesztő foglalkoztatási engedély iránti kérelem előkészítésében, 

- részt vesz a foglalkoztatási szakmai program elkészítésében, 

- előkészíti a fejlesztő foglalkoztatási támogatással kapcsolatos igényléseket, 

- képviseli részlegünket a foglalkoztatással kapcsolatos ügyekben, 

- összesíti a nyilvántartásokat, elszámolásokat, 

- szervezi a reklám és marketing tevékenységet, 

- előkészíti a termék vagy szolgáltatás értékesítési tervét, 

- kapcsolatot tart a beszállítókkal, 

- előkészíti a foglalkoztatott munkaerő-piacra történő kivezetését, 

- javaslatot tesz az intézményen belüli és intézményen kívüli foglalkoztatás 

formáira. 
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2021. évi értékesítési program 

 

A foglalkoztatásunk keretében intézményünk lakói képességeihez igazodva sokszínű 

színvonalas kézműves termékeket állítanak elő.  

 

A fejlesztő foglalkoztatásban végzett szolgáltatások, előállított termékek bevételi 

terve: 

 

Értékesítendő késztermékek 

Megnevezés Mennyiség Éves várható bevétel 

Szőnyeg 800 fm 900 E Ft 

Fonott áru 700 db 700 E Ft 

Seprű 350 db 100 E Ft 

Ajándéktárgy 1000 db 150 E Ft 

Papírtáska 700 db 70 E Ft 

Virágpalánta 200 db 30 E Ft 

Termékértékesítés összesen:  2.000 E Ft 

 

A termékek értékesítési területe: 

- az intézmény dolgozói 

- környékbeli vállalkozások, üzletek 

- magánszemélyek 

- vásárok (Fenntartó, valamint más hivatalok által szervezett húsvéti és 

karácsonyi vásárok, valamint kézműves vásárok) 

- társintézmények 

Az értékesítés területén az idei évben sikerült felvenni a kapcsolatot egy virág és 

ajándéktárgy kereskedővel, aki az általunk nevelt palántákat értékesítette üzleteiben. 
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Szolgáltatásnyújtás 

Megnevezés Mennyiség Éves várható bevétel 

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 

Központ (NAIK) Badacsony - 

szőlőművelés 

15 880 óra 14 292 000 Ft 

Sümegi Közszolgáltató Kft. – egyéb 

takarítás, zöldterület kezelés 

5 320 óra 4 788 000 Ft 

Mezőgazdasági bérmunkából 

tervezett bevétel 

1178 óra 5 301 000 Ft 

Előadó művészeti tevékenység 

(megrendelés szerint) 

  

Szolgáltatásnyújtás összesen:  24 381 000 Ft 

 

2021-es évben helyben, a környező vásárokban és egyéb rendezvényeken, valamint a 

fent említett virág és ajándéktárgy kereskedőn keresztül tervezzük termékeink 

értékesítést. 

Új piacok felkutatásával szélesítjük a vásárlói kört, - pl. termékeinket 

társintézményeinknek is felkínáljuk, - valamint terveink között szerepel egy 

kiskereskedelmi franchise hálózat megkeresése, ahol az értékesítés során megjelölésre 

kerülne, „hogy a termékeket megváltozott munkaképességű személyek készítették”, 

ezzel is elősegítve a fogyatékkal élő személyek társadalmi elfogadottságát.  

Az árképzésnél figyelembe vesszük az előállított termék anyagköltségét, valamint a 

rezsiköltséget. 

Az árak a 27%-os Áfát tartalmazzák. 

A már korábban említett virág kiskereskedővel történt egyeztetések alapján a jövőben 

tervezzük növények bér nevelését, mely keretében a kereskedőtől kapott 

virágmagokból, dísznövények nevelése valósulna meg. A növények magjait, valamint 

a nevelésükhöz tartozó szakmai tanácsokat a kereskedő biztosítaná, intézményünk az 

előzetes megállapodás alapján a neveléshez szükséges munkabért számlázná ki. 



217 

 

 

6. Munkafolyamatok betanítására vonatkozó fejlesztő program tematikái 

 

Minden munkahelyen megosztjuk a feladatokat könnyebb, nehezebb, egyszerűbb és 

bonyolultabb, összetettebb műveletekre, műveletsorokra, így mindenki a 

képességeihez mérten vehet részt az adott munkahelyen a feladatok elvégzésében. 

A részfeladatokat külön-külön betanítva haladunk az egyszerűbb feladatoktól az 

összetettebb, bonyolultabb feladatok betanításának irányába, nagy figyelmet fordítva 

a fokozatosságra. A betanítás során figyelünk arra, hogy mindig csak a szükséges 

minimális segítséget kapják meg ellátottjaink az elvégzendő feladathoz, növelve ezzel 

önállóságukat. 

A tevékenységek színesítése további választási lehetőséget ad lakóinknak a fejlesztő 

foglalkoztatásban, hogy mindenki megtalálhassa azt a feladatot, amelyet szívesen, 

kedvvel és ügyesen végezhet, ezzel sikerélményhez juthat. 

 

Intézményünk munkatársai az alábbiakkal segítik a fejlesztő foglalkoztatásban 

résztvevőket a munkafolyamatok elsajátításában és a folyamatos munkavégző 

képesség fenntartásában: 

- motiváció és a munkatevékenység bemutatása, 

- az adott munkafolyamat egyéni szükséglet szerinti egységekre bontása, 

- az adott munkafolyamat megtanítása, egyéni szükséglet szerinti egységekre 

bontásával, 

- a munkafázisok megtanítása, 

- megerősítés, pontosítás, rögzítés, 

- gyakorlás a dolgozó képességei által meghatározott módon és időtartamban, 

szükség esetén együttes munka. 

- ellenőrzés közvetlenül, eleinte gyakran, 

- ellenőrzés a megfigyelés különféle formáiban, ennek szakmai hasznosítása, 

- pozitív visszajelzés, az önálló munkavégzés készségének kialakítása. 
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7.  Továbblépési lehetőségek biztosítása 

 

Az 1993. évi III. tv.  - a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról - 99/B.§. (1) 

szerint a fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési, szolgáltatási, ill. 

rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának, 

fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás 

biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt 

munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. 

 

A fejlesztő foglalkoztatás keretein belül nagy figyelmet fordítunk arra, hogy 

ellátottjaink sikerélményhez jussanak, ezzel növelve önértékelésüket. Fontos e 

tekintetben, hogy akinek lehetősége adódik az a fejlesztő foglalkoztatási jogviszonyból 

átkerüljön az Mt. szerinti jogviszonyba, valamint ezt követően, ha képességei 

megengedik a nyílt munkaerőpiacon is tudjon munkát vállalni. Erre 12 ellátottunk 

esetében kézzel fogható példánk is van, hiszen Ők már több mint egy éve önálló 

munkavállalóként dolgoznak a közeli településeken. 

Fontosnak tartjuk, hogy az „előrelépést” az ellátott pénz, vagy egyéb más módon 

kézzel foghatóan is érezze. Amennyiben jövedelme nő, az mindenképpen jelenjen meg 

a heti költőpénz mértékénél is, illetve mindenképpen érezze az ellátott, hogy mi az a 

plusz, amire azért van lehetősége, mert a foglalkoztatásban vesz részt. 

 

Figyelmet fordítunk arra, hogy a külső munkahelyeken - a Sümegi Közszolgáltató Kft. 

és a NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetnél - dolgozó lakóink fizetésében 

érzékelhető legyen a magasabb színvonalú munka elismerése, ezért e két 

munkahelyen több éve hatékonyan működik a differenciált bérezés bevezetése, mely 

a 2020-as év tekintetében az alábbiak szerint alakult: 
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2020. év Mt. 5 óra 

Bruttó/havibér 

Szt. Bruttó órabér 

Külső munkahely 115 000.- 640.- 

Benti munkahely 

Szakmunkás bér 

100 625.- 

131 625.- 

500.- 

 

A differenciált bérezés azon ellátottjainknál is megjelenik, akik a darvastói 

intézményben 2006-ban megszervezésre kerülő OKJ-s képzés keretein belül kosárfonó 

végzettséget szereztek és jelenleg a fejlesztő foglalkoztatásban a végzettségüknek 

megfelelő munkát végeznek. - Ez mindenképpen ösztönző lehet a többi ellátottnál egy 

esetleges későbbi képzés megszervezése esetén. - 

 

Ellátottjaink munkakedvét, motivációját kirándulással is ösztönözzük. Az idei évben 

47 fő lakónk vehetett részt jutalomkiránduláson, melyet támogatott a részlegünkön 

működő Félúton Ház Alapítvány is. 

A jutalomkirándulások, valamint a differenciált bérezés fontos eleme a 

foglalkoztatásban résztvevő lakók jutalmazásának, munkájuk elismerésének, mellyel 

- tapasztalataink alapján – motiválttá válnak képességeikhez mérten a legmagasabb 

szintű munkavégzésre. Ellátottjaink ezáltal érdekelté válnak, hogy képességeikhez 

mérten a fejlesztő foglalkoztatásból Mt. szerinti foglalkoztatásban, valamint ezen 

túlmenően a nyílt munkaerőpiacon vállaljanak munkát. 

 

Eddig minden évben megkerestük annak lehetőségét, hogy az intézményünkben 

működő civil szervezetek valamiféle szabadidős programmal támogassák azon 

ellátottjainkat, akik nap, mint nap becsületesen helyt állnak munkahelyükön. 

Természetesen a felsorolt lehetőségeken túlmenően folyamatos mentálhigiénés 

támogatásban részesülnek lakóink, melyben kiemelt szerepet kap a munka fontossága. 
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8.  Ellátotti összetétel 

 

Önellátási képesség szerint 

 

 

 

 

Cselekvőképesség szerint (fő)     MT SZT 

• cselekvőképessége szerint teljesen korlátozó   3 28 

• cselekvőképessége szerint részben korlátozó  15 20 

• önjogú       22 46 

  

Iskolai végzettség szerinti megoszlás (fő) 

     MT SZT 

Kiegészítő iskola:          17 15 

Kevesebb, mint 8 általános:  2 12 

           Nyolc általános:                    21 65 

           Szakmunkásképző:               - - 

           Speciális szakiskola:               - 2 

            Középfokú:                             - - 

            Felsőfokú:                               - - 

 

Foglalkoztatást befolyásoló krónikus betegségcsoport szerinti megoszlás (fő) 

 

Megnevezés                                                     MT                          SZT 
 

Légzőszervi megbetegedések                           6                               10 
 

Mozgásszerv rendszeri betegségek                  4                                6 

(derék-, gerincbántalom, köszvény, 

 

  

meghatározás (fő)                MT           SZT         

Önellátásra képes                                                 37              36 

Önellátásra részben képes                        3                58 
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csípőbetegség) 

Keringési, érrendszeri megbetegedések        10                              27 
 

Idegrendszeri megbetegedések                       4                                16 

(epilepszia, stb.) 

 

Érzék (látás, hallás)- és beszédszervi              2                                12 

megbetegedések 

 

Skizoid kórképek                                                -                                 2  

Depressziós kórképek                                      8                                 10  

Egyéb szorongásos zavar                                25                               54  

Mentális és viselkedészavarok:                 40                              93  

 

Munkavégzés jellemzése (fő) 

Megnevezés                                                 MT                      SZT 
 

Részben önállóan tud dolgozni                   40                        - 
 

Kevés irányítást igényel                                 -                         47 
 

Nagyobb odafigyelés szükséges                   -                         47  

 

Életkori megoszlás (fő) 

 

Életkor Férfi Nő 

 MT             SZT MT               SZT 

20-29 éves        2                   4            -                        6 

30-39 éves        7                   11            2                       3 

40-49 éves        16                 21            7                       9 

50-59 éves        5                   25            1                       11 

60-65 éves         -                   2            -                        2 
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A foglalkoztatás akkor működik hatékonyan, ha a termékeket szolgáltatásokat 

piacképessé lehet tenni. Nagy hangsúlyt fektetünk vásárokon, falunapokon való 

részvételre, ahol az értékesítés mellett lakóink bemutatják a hagyományos kézműves 

mesterségeket, mint a kosárfonást és a szőnyegszövést. Az ellátottjaink által készített 

termékeken, valamint az általuk bemutatott munkafolyamatokon keresztül 

megmutatjuk, hogy a fogyatékossággal élő személyek is képesek értékteremtő munkát 

végezni. 

A foglalkoztatást érintő célkitűzéseken túlmenően az intézményen kívül végzett 

fejlesztő foglalkoztatás, valamint a különböző vásárokon, piacokon való részvétel a 

társadalom érzékenyítése szempontjából is elengedhetetlen. Tapasztalataink alapján a 

fenti rendezvények rendkívül hatékonyan tudják pozitív irányba befolyásolni az 

értelmi fogyatékkal élő emberek társadalmi elfogadását, mely meglátásom szerint a 

kitagolási program sikerét illetően is nélkülözhetetlen. 

 

 

 

Darvastó, 2020. szeptember 03. 

 


