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EFOP 1.1.6-17-2017-00001 

 

BESZÁMOLÓ 

az EFOP 1.1.6-17-2017-00001 M.I.T. projekt –  

Munkaerőpiaci Integráció Támogatása a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft-nél  

projekt eredményes megvalósítása érdekében végzett rendezvényszervezési tevékenységről 

 

Rendezvény: Hajdúnánás – Munkáltatói Fórum 

Helyszíne: Hotel Medián 

Rendezvény időpontja: 2020.01.24 

 

A rendezvény végleges programja: 

09:30 - 10:00  Regisztráció 

10:00 - 10:20        Kőszegi Norbert – régióvezető KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. 

Megnyitó, sajtótájékoztató 

10:20 - 10:30  Baracsi Adrienn, EFOP 1.1.6 projektek eredményeinek bemutatása 

10:30 – 11:00 Váczi-Nyári Zsófia – HR generalista KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.  

11:00 – 11:30 Ughy Tivadar – rehabilitációs szakértő KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit 

Kft. 

11:30 – 12:00 Bata János Imréné könyvelő, adózási szakértő  

12:00 – 12:30 „Az MMK-s munkavállaló útja a nyílt munkaerőpiacra” Kerekasztal 

beszélgetés MMK-s alkalmazottak, szakértők részvételével saját 

tapasztalataikról 

13:00           Rendezvény zárása 

 

A rendezvény megvalósításának rövid leírása: 

 A rendezvény megszervezését alapvetően a projekt által megbízott külső szolgáltató 

végezte. A projekt szakmai munkatársai ugyanakkor együttműködtek a rendezvény 

szervezőivel az előkészítés során.  

A rendezvény célja a nyílt munkaerőpiac munkáltatóinak elérése és tájékoztatása, 

motiválása a megváltozott munkaképességűek alkalmazására.  

A legsikeresebb megvalósítás érdekében állítottuk össze a rendezvényszervező céggel 

közösen a programot és az előadásokat.  

Ennek figyelembevételével a rendezvényt a regisztrációt követően protokollárisan egy 

megnyitóval kezdtünk, melyet Kőszegi Norbert régióvezető tartott meg a közönségnek. 
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Nagyon érzékletesen és sok saját 

személyes élménnyel és tapasztalattal 

beszélt a telephelyeinkről, és 

dolgozóinkról és a saját munkájáról. Egy 

prezentáció segítségével, képek és videó 

bemutatásával együtt mutatta be a teljes 

tevékenységi körünket, iparágainkat, 

elkészített termékeinket.  

 

 

Ezeket igyekeztünk minél érzékletesebbé tenni és egy rögtönzött, pár termékből álló 

kiállítással érkeztünk a rendezvényre. Itt nem csak a telephelyeinken készülő termékek 

kaptak helyet, hanem a tehetséges dolgozóink 

által készített művészeti termékek, alkotások is. 

Köztük a gyöngyökből készült, fűzött fa, a 

különböző technikákkal készült festmények, 

varrással elkészített plüss mesefigurák, 

papírból készített ragasztott alkotások, 

különböző különleges technikákkal készített 

ékszerek és sok egyéb érdekes műalkotás. A 

közönség a szünetekben nagy kíváncsisággal 

és elismeréssel nézte végig ezeket a kiállítási 

termékeket. Természetesen felhívtuk 

figyelmüket a közeljövőben elérhetővé váló 

webshop felületünkről, ahol az üzemeinkben 

elkészített termékeket lehet majd hamarosan megvásárolni. A hölgyek körében a táskák 

nagy érdeklődésre tettek szert és jelezték, hogy várják a lehetőséget, hogy minél hamarabb 

vásárolhassanak a szebbnél szebb táskák közül.  

Ezt követően Baracsi Adrienn a 

rendezvények szakmai felelőse és a 

projekt mentora bemutatta az EFOP-

1.1.6-17-2017-00003 projekt eddigi 

eredményeit, tevékenységét és célját.  

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

EFOP-1.1.6-17-2017-00001 M.I.T. projekt 
Munkaerőpiaci Integráció Támogatása 
a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft-nél 
 

KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. 
1147 Budapest, Csömöri út 50-60. 

  

 

A program következő elemeként Váczi-Nyári Zsófia – HR generalista KÉZMŰ Közhasznú 

Nonprofit Kft. kollégánk beszélt a megváltozott munkaképességűek felvételéről cégünkhöz. 

A kiválasztási folyamatok különösen fontos helyen vannak az alkalmazás folyamatában, 

hiszen ez az első találkozási pont, sok fontos szempont mentén történik a kiválasztás az 

üzemeinkbe. Ezekről és saját személyes tapasztalatairól mesélt részletesen Zsófia.  

Ezután Ughy Tivadar – a KÉZMŰ 

Közhasznú Nonprofit Kft. nagy 

tapasztalattal rendelkező rehabilitációs 

szakértője tartott egy nagyon sok 

újdonságot és saját személyes élményt 

bemutató előadást, amibe interaktívan 

bevonta a hallgatóságot is és sok 

kérdésére válaszolt a megjelenő 

munkáltatók körében.  

A program következő elemeként 

Bata János Imréné könyvelő, adózási 

szakértő következett, aki nagyon részletes és izgalmas előadást tartott az a megváltozott 

munkaképességűek alkalmazásának adózási hátteréről. Ez érdekelte leginkább a 

megjelenő nyílt munkaerőpiaci szereplőket, ami természetes és a szakmai stáb számára 

nem meglepő jelenség. Fontos döntés minden cég életében, hogy hogyan alakítja cége 

életében az ezzel kapcsolatos költségeket, kiadásokat a szervezete életében. Ebben egy 

nagyon fontos pillanat az, amikor egy cég eldönti, hogy MMK-s dolgozót alkalmaz. 

A programot egy kerekasztal 

beszélgetéssel folytattuk, ahol a 

hallgatóságot is interaktívan bevonva került 

megbeszélésre az előnye és a nehézségei az 

MMK-sok alkalmazásának. A 

beszélgetésben az eddigi előadóink és egy a 

hajdúnánási üzem megváltozott 

munkaképességű dolgozója vett részt. Egy 

nagyon kellemes, sok újdonságot, saját 

személyes tapasztalatokat megosztó és 

megoldáskereső beszélgetésben volt része a jelenlévőknek. Érdekes és megdöbbentő 

adatokat és tapasztalatokat osztott meg velünk Ughy Tivadar, aki több mint 20 éves 

tapasztalattal rendelkezik a rehabilitációs foglalkoztatás terén.  

A rendezvény összefoglalásaként elmondható, hogy egy nagyon sikeres és izgalmas 

programot valósítottunk meg, ahol 35 fő résztvevő vett részt, és aminek köszönhetően 

reményeink szerint sikerült a megjelenő résztvevőket 

motiválni és közelebb hozni a megváltozott 

munkaképességűek alkalmazásához.     

  


