
A SFSZK választásával kapcsolatos információk és tippek megtalálhatók ezen kívül munkáltatói portálunkon 
a www.bih.de címen.

„Az igazságos munkakörnyezet 
 változatos lehetőségeket kínál 
 mindenkinek. Emellett szívesen 
 kötelezem el magam.”

Andrea Bernt 
Landratsamt Böblingen

www.bih.de/integrationsaemter/zb-magazin 

Ismeri már az alábbi kiadványunkat:
Digitalmagazin ZB Behinderung und Beruf?



Milyen feladatai vannak a súlyosan fogyatékos 
 személyek képviselőinek?
A súlyosan fogyatékos személyek képviselője (SFSZK) vagy „bizalmi személy” 
 nagyon fontos feladatot lát el: képviseli a súlyosan fogyatékos és velük azonos 
státuszú munkavállalók érdekeit.
Alapfeladatai:
•  A SFSZK elősegíti a súlyosan fogyatékos személyek részvételét a munka  világában
• Segít és tanácsot ad ezeknek a munkavállalóknak
•  Gondoskodik a súlyosan fogyatékos személyekre vonatkozó törvények és 

 rendelkezések betartásáról
•  Ha nehézségek adódnak, beavatkozik, megbeszéléseket, segítő intézkedéseket 

ajánl fel

A SFSZK esetében önkéntes munkáról van szó (munkaidőben). A munkaadó a 
 bérezést emiatt nem csökkentheti.

Ki választja meg a SFSZK-t?
Szavazásra jogosult minden súlyosan fogyatékos és velük azonos státuszú  személy, 
aki a vállalatnál dolgozik. Az ideiglenesen foglalkoztatottak is részt vehetnek a 
szavazásban.

2022 őszén újra eljön az idő: közeleg a súlyosan fogyatékos személyek képviselőinek 
rendes választása. Itt talál válaszokat a témával kapcsolatos legfontosabb kérdésekre.

„A bizalmi személyeknek nagy a felelősségük - és a munka világában sok jót tudnak tenni.”
Timo Wissel, osztályvezető, szemináriumok, közönségkapcsolatok, kutatási projektek, LVR Integrációs Hivatal, Köln

Ki választható?
SFSZK lehet valamennyi (nem ideiglenesen foglalkoztatott) munkavállaló, aki a 
választás napján 18. életévét betöltötte és 6 hónapja dolgozik a vállalatnál. Nem 
feltétel, hogy ő maga is súlyosan fogyatékos személy legyen. Nem elvárás a német 
állampolgárság sem.

Mikor és hogyan választják a SFSZK-t?
A rendes választások négyévente, 10.01. és 11.30. között kerülnek  megrendezésre. 
Választmányi közgyűlésen választják a SFSZK-t az olyan vállalatoknál, ahol  kevesebb, 
mint 50 választásra jogosult dolgozik. Valamennyi súlyosan fogyatékos és velük 
azonos státuszú személy részt vehet a választáson (munkaidőben). Ha egy üzemben 
50 vagy annál több munkavállaló jogosult választásra, úgy a  szavazásra egy szavazó-
helyiségben írásban, vagy levélben történő szavazás útján kerül sor.

Mit kell tennem, ha szeretnék indulni a választáson?
A választmányi ülésen bármely választásra jogosult személy által  jelöltetheti 
 magát, vagy saját magát is jelölheti. Azon vállaltok esetében, amelyeknél a 
 választásra jogosultak száma legalább 50 fő, a következő érvényes: a választásra 
jogosultak által kell magát jelöltetnie a választási bizottságnál. Ehhez  szüksége 
van a választásra jogosultak 5%-ának aláírással történő támogatására, de 
 legalább három aláírásra. 

5 kérdés és válasz ...
a súlyosan fogyatékos személyek képviselőinek 
megválasztásával 
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Ha többet szeretne megtudni: forduljon az illetékes integrációs- vagy befogadási irodához.
Ott ingyenes információs anyagot találhat    www.bih.de > Medien und Publikationen

SFSZK-VÁLASZTÁSKOMPAKT ÉS KONKRÉT


