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ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS REHABILITÁCIÓS 
KEREKASZTAL TALÁLKOZÓ

A Lépéselőny Egyesület Munkarehabilitáció, esélyegyenlőség, fogya-
tékosügy címen szeptember 17-én kerekasztal találkozót szervezett 
a „Visszatérés Rehabilitációs munkaerő-piaci szolgáltatás beindítása” 
TÁMOP 5.3.8.A3-12/1-2012-0015 program keretében. A projekt célja a 
leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növe-
lése, munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, javítása. 

A kerekasztal találkozók célja, hogy a különböző szervezetekben tevékeny-
kedő szakemberek megismerjék egymás szakterületét, programjait, olyan 
értékekkel, ismeretekkel gazdagodjanak, amivel kiléphetnek azokhoz az 
emberekhez, akiknek szükségük van a segítségre.

A „Visszatérés - Rehabilitációs munkaerő-piaci szolgáltatás beindítása” pro-
jekt általános célja – összhangban a rehabilitációs tranzitfoglalkoztatás 
elősegítésének kormányzati szándékával, valamint hasonló programjaink 
megvalósításával – 200 fő inaktív megváltozott munkaképességű személy 
számára munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása, kiemelten a foglalkozta-
tási rehabilitációt megcélzandóan a TÁMOP–5.3.8-11/A1-12/1-2012-0015 
kiemelt projekt módszertani kidolgozásában. A kitűzött célok között szerepel 
az Észak-alföldi régióban egy Regionális Rehabilitációs Kerekasztal életre 
hívása, amely hatékony kommunikációs és érdekegyeztető-érdekvédelmi 
fórumként funkcionál a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítése kapcsán a 
gazdasági élet szereplői, a civil szféra, illetve a kormányzati és önkormányzati 
szervek együttműködésével. Az eddig megszervezett találkozók sikeresnek 
bizonyultak. Jelentős átalakítások történtek a megváltozott munkaképességű 
személyek ellátási és intézményi rendszerében. Egyéb civil szervezetekkel 
és partnerekkel történő kapcsolatfelvétel eredményeként több megváltozott 
munkaképességű, hátrányos helyzetű személyt sikerült elhelyezni a mun-
kaerő-piacon. Fogyatékos személyek számára pedig külön védett műhelyet 
kialakítani.  

A PROJEKT INDOKOLTSÁGA

2012-től újfajta szemlélettel közelít a kormányzat a megváltozott munka-
képességűekhez, hiszen általános nemzetgazdasági cél a munkaképes 
személyek munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítése, amellyel nemcsak 
a közös társadalmi szükségletek kielégítéséhez járulhatnak hozzá, hanem 
visszaszerezhetik saját egzisztenciájukat, társadalmi megbecsültségüket, 
javíthatják családfenntartási képességüket. Ezt nevezzük foglalkoztatási 
rehabilitációnak.
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Az Észak-alföldi régióban - kiemelten Hajdú-Bihar megye hátrányos helyzetű 
kistérségeiben - magas azon személyek száma, akik tartósan munkanélküliek 
és/vagy inaktívak. Sokan közülük megváltozott munkaképességűek, akiknek - 
amennyiben számukra rehabilitációs ellátást állapítottak meg - meghatározott 
idő elteltével vissza kell térniük a munkaerőpiacra, mert ellátásuk megszűnik. 
Számukra kiemelten fontos egy olyan szolgáltatáscsomag nyújtása, amelynek 
segítségével megtörténik személyes kompetencia- és készségfejlesztésük, 
fizikai és mentális felkészítésük a munka világába való visszatérésre, miköz-
ben különféle tanácsadásokon és tréningeken vehetnek részt.

CÉLOK ÉS ELVÁRT EREDMÉNYEK

Hosszú távú célok
 � az Észak-alföldi régió, ezen belül is Hajdú-Bihar megye foglalkoztatási 

helyzetének javítása, a megváltozott munkaképességű személyek mun-
kaerő-piaci reintegrációjának elősegítése,

 � ezen személyek foglalkoztatási potenciájának javítása, készségeik és 
képességeik fejlesztése, a nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatá-
suk megvalósítása, a munkáltatói befogadás elősegítése,

 � foglalkoztatási rehabilitációs célú szolgáltatások életre hívása és folya-
matos működtetése.

Közvetlen célok
  » az atipikus foglalkoztatási formák (távmunka, részmunkaidős foglalkoz-

tatás stb.) és a munkaerő kölcsönzés megismertetése a cégekkel és 
szervezetekkel,

  » a feketemunka elleni küzdelem,
  » szakmai és infrastrukturális kapacitásfejlesztés,
  » a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű, inaktív csoportok felkészítése, 

képzése és támogatása a munkavállalásban (tanácsadás, mentori tevé-
kenység).

Eredmények
 � egy egységes munkaerő-piaci szolgáltatási módszertan bevezetése 

– speciálisan a foglalkoztatási rehabilitáció tekintetében – a TÁMOP-
5.3.8-11/A1 kiemelt projekt közreműködésével,

 � 200 fő megváltozott munkaképességű személy bevonása a programba;
 � 100 fő számára egyéni munkavállalási terv készítése,
 � 45 fő sikeres elhelyezése a munkaerőpiacon,
 � 20 darab együttműködési megállapodás megkötése a régió munkáltató-

ival, foglalkoztató szervezeteivel,
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 � 50 darab feltárt új munkakör a régióban,
 � a TÁMOP-5.3.8-11/A1 kiemelt projekt során kifejlesztett Portálra a pro-

jekt releváns adatainak feltöltése, folyamatos frissítése,
 � a projektben résztvevőknek személyre szabott egyéni szolgáltatások 

nyújtása,
 � disszeminációs tevékenységek és közösségi rendezvények.

CÉLCSOPORTUNK

Közvetlen (a projektbe bevonható személyek köre)
  » megváltozott munkaképességű inaktív és munkanélküli személyek,
  » a Lépéselőny Egyesületnél foglalkoztatott megváltozott munkaképes-

ségű munkavállalók,
  » alternatív munkaerő-piaci szolgáltatásokat biztosító szervezetek.

 Közvetett
 � a közvetlen célcsoportként bevont személyek családtagjai, ismerősei,
 � szakmai együttműködő szervezetek,
 � a megvalósító szervezet munkavállalói.

A REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁSRÓL BŐVEBBEN

Józsa Éva a Nemzeti Adó- és Vámhivatal címzetes vezető főtanácsosa a mun-
káltatók rehabilitációs hozzájárulásának befizetési kötelezettségéről nyújtott 
részletes tájékoztatást. A munkaadó a megváltozott munkaképességű sze-
mélyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs 
hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 
főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű 
személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát. 

A munkaadó létszámának megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni:
  » a közfoglalkoztatási jogviszonyban, valamint a közfoglalkoztatás támo-

gatásáról szóló kormányrendelet szerint támogatott munkaviszonyban 
foglalkoztatott személyeket,

  » az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai szerint jogszerűen alkalma-
zott munkavállalót,

  » a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak 
jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkavállalót, ideértve az 
önkéntes tartalékos szolgálati viszonnyal rendelkező munkavállalót is, 

  » a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény alapján más munkáltatónál tör-
ténő átmeneti munkavégzés során foglalkoztatott munkavállalót.
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A rehabilitációs hozzájárulás éves 
összege a kötelező foglalkoztatási 
szintből hiányzó létszám, valamint a 

rehabilitációs hozzájárulás szorzata.

Mentesül a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének kötelezettsége alól külö-
nösen

 � a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyá-
ról szóló törvény hatálya alá tartozó fegyveres szerv,

 � a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter felügyelete alá tartozó, a fog-
vatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet.

Megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni azt a személyt
  » akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősí-

tése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű,
  » aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről 

szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás időbeli hatálya alatt,
  » akinek a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű, az 

erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagy
  » aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában 

részesül.

Bevallás és megfizetés
A rehabilitációs hozzájárulást a fizetésére kötelezett munkaadó maga vallja 
be, állapítja meg, és közvetlenül fizeti be az állami adóhatóságnál vezetett 
számla javára.

A rehabilitációs hozzájárulásra év közben negyedévenként előleget kell 
fizetni. Az előleg mértéke a mindenkori tárgynegyedévre vonatkozó tényada-
tok alapján kiszámított éves rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség 
huszonöt százaléka. Az előleg összegét a munkaadó maga állapítja meg, és a 
fizetési kötelezettség teljesítésével egyidejűleg vallja be. A negyedik negyed-
évre előleget fizetni nem kell. A tevékenységét megkezdő kötelezett az első 
teljes negyedév után köteles először bevallást és előlegfizetést teljesíteni.

A megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztató munkaadó a 
rehabilitációs hozzájárulás megállapítása céljából nyilvántartást vezet, amely 
tartalmazza a megváltozott munkaképességű munkavállaló természetes 
személyazonosító adatait, a társadalombiztosítási adóazonosító jelét, a mun-
kaképesség változásának, egészségi állapotának, egészségkárosodásának 
mértékét, a fogyatékosság tényét, továbbá az ezek igazolására szolgáló 
okirat másolatát. A nyilvántartást a munkáltató a foglalkoztatás megszűnését 
követő öt évig köteles megőrizni.
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MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁNAK 
ELŐNYEI A MUNKAERŐPIACON

Makláry Zoltán, a Lépéselőny Egyesület foglalkoztatási tanácsadója a meg-
változott munkaképességűek foglalkoztatásának fontosságára hívta fel a 
figyelmet. Külön kitért a foglalkozási rehabilitáció fogalmára, amely olyan 
munkahelyet, illetve munkakörülményeket (munkaeszközöket) biztosít, ahol 
és amelyekkel a fogyatékos vagy rokkant ember állapotának romlása nélkül 
tud dolgozni, úgy, hogy eközben a társadalomban betöltött szerepe és presz-
tízse lehetőleg előnyösen, de semmiképpen ne hátrányosan változzon.

Rehabilitációs Kártya:
A munkaadó szociális hozzájárulási adókedvezményt vehet igénybe annak 
a megváltozott munkaképességű személynek az adófizetési kötelezettséget 
eredményező munkaviszonyára tekintettel, az ezt terhelő számított adóból, 
aki érvényes rehabilitációs kártyával rendelkezik. 
A kedvezmény mértéke az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, 
a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett 
(bruttó) munkabér – de legfeljebb a minimálbér kétszeresének – 27 százaléka. 
A rehabilitációs kártya alapján adókedvezményre, egy megváltozott munka-
képességű személy után, egyszerre csak egy munkaadó jogosult, és csak 
arra az időszakra, amelyben a rehabilitációs kártyát letétben tartotta.

Előnyök Hátrányok

Támogatás, kevesebb bérfizetési 
kötelezettség

A speciális foglalkoztatás plusz 
költségei: akadálymentesítés, speci-
ális munkafeltételek megteremtése

Adókedvezmény Többletirányítás, plusz odafigyelés-
ből adódó költségek

Pályázati lehetőségekből származó 
forrásokhoz való hozzájutás Több adminisztráció

Kevesebb rehabilitációs hozzájáru-
lás fizetésének kötelezettsége

Támogatáshoz kapcsolódó plusz 
kötelezettségek

Magas fokú lojalitás, munkameg-
becsülés, megbízható munkaerő, 
alacsony fluktuáció

Alacsony szakképzettség

Foglalkoztatási idő rugalmassága Alacsonyabb teljesítőképesség

Társadalmi felelősségvállalás, er-
kölcsi haszon, cég arculatának 
kedvező megítélése

Munkaszervezési nehézségek: mo-
bilitás hiánya, teljes munkaidőben 
nem mindig foglalkoztathatóak
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Igénylése: a rehabilitációs kártyát a rehabilitációs szakigazgatási szervnél 
kérelem benyújtásával kell igényelni. A rehabilitációs szakigazgatási szerv a 
kártyára való jogosultságot ellenőrzi, és a jogosultság fennállása esetén a 
kérelmet továbbítja az állami adóhatóság részére. A rehabilitációs kártyát az 
állami adóhatóság állítja ki, és a hozzá történt beérkezést követő 15 napon 
belül megküldi a jogosult személynek, ha nem jelölt meg munkáltatót, a kére-
lemben megjelölt munkáltatónak.

Szükséges adatok: 
Természetes személyazonosító adatok, adóazonosító jel, a Pftv. szerinti mun-
káltatójának neve, adószáma, székhelye, telephelye. A munkáltató adatait 
csak annak kell kitölteni, aki a kérelem benyújtásakor munkaviszonyban áll. 

Akkreditált foglalkoztatás
Alapvető követelmények: 

 � Nincs szervezeti, illetve működési forma megkötés
 � Bírósági, hatósági nyilvántartásba vétel (minimális működési idő kikö-

tése nélkül)
 � Létesítő okiratában a foglalkozási rehabilitáció megjelenik
 � A megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma a 30 főt, vagy 

arányuk a 25%-ot eléri
 � Köztartozás-mentesség
 � Nem áll csőd-, felszámolás, végelszámolás vagy kényszertörlési eljárás 

alatt
 � Rendezett munkaügyi kapcsolatok
 � Szolgáltatói kapcsolatrendszer
 � Akadálymentesített környezet
 � Megfelelő szakmai személyzeti, technikai háttér
 � Kellő vagy elégséges számú munkafolyamat biztosítása

Benyújtandó iratok:

Kérelem: nyilvántartásba vételt igazoló okirat, létesítő okirat, aláírási cím-
példány vagy a Ctv. szerinti aláírás-minta, telephelyhasználat jogcímének 
igazolása, működéshez szükséges engedélyek, a szervezet bemutatása, 
köztartozás-mentesség igazolása, akkreditációs díj megfizetésének igazo-
lása. 

Nyilatkozatok: helyi adók, Áht.-nak megfelelő működés, szabályzatok, adat-
kezelés, szakmai program, segítő szolgáltatások, rehabilitációs tanácsadó, 
mentor foglalkoztatásához kapcsolódó iratok, más vállalkozás érdekköre 
(opcionális), telephelyi információk.

Az akkreditációs díj
A sávok változnak

Két díjtétel:

- mmk. mv. létszám > 250 fő          
 200e Ft

-mmk. mv. létszám < 249 fő 
 400e Ft 
Telephelyenként + 50E Ft
Adatváltozás esetén 5e Ft

Az akkreditációs eljárás
Hatáskör, illetékesség  
 NRSZH

Ügyintézési határidő: 60 nap (30)

Egyszerűsített eljárásban: 60 nap

Szakértő kirendelése: helyszíni 
szemle, helyszíni ellenőrzés

Egy típusú tanúsítvány kiállítása 
határozatlan időre.
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Egy típusú tanúsítvány kiállítása 
határozatlan időre.

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK ALKALMAZÁSA A GYAKOR-
LATBAN

Lázár Antal a Computer Net Debrecen Kft. munkatársa pozitív tapasztalatairól 
számolt be. Sokak számára gondot jelent a megváltozott munkaképességűek 
foglalkoztatása. A fogyatékosság foka nagymértékben befolyásolja, hogy a 
munkavállaló milyen munkát tud végezni.

A legfontosabb, hogy a cégek fel tudjanak készülni a befogadásukra munka-
helyi körülmények terén. Külön kiemelte a távmunka lehetőségét, az alábbi 
táblázat bemutatja ennek a munkavégzési formának az előnyeit:

A munkaadó  
szempontjából

A munkavállalók  
szempontjából

A társadalom  
szempontjából 

Elkötelezett munkaerő 
- kevesebb kilépés

Kevesebb közleke-
désre fordított  
idő és pénz

Csökkenő környezet-
szennyezés, kevesebb 

dugó, kevesebb 
baleset

Kevesebb hiányzás Nagyobb rugalmasság 
a munkabeosztásban

Újfajta munkaadói és 
munkavállalói készsé-

gek elterjedése

Hatékony munkaidő 
kihasználás

Kevesebb megszakítás 
a munkavégzés során

Hátrányos helyzetű 
régiók felzárkóztatása

Alacsonyabb 
irodabérleti költségek

A családi élet és a 
munka jobban  
harmonizálható

Esélyteremtés 
hátrányos helyzetű 
csoportok számára

Új munkamódszerek Javuló munkamorál Csökkenő  
munkanélküliség

Nagyobb közmegbe-
csülés

Nagyobb  
megelégedettség

Kisebb egészségügyi 
ráfordítások
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KI MINŐSÜL MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰNEK? 

Huri Beáta, a Lépéselőny Egyesület elnöke a megváltozott munkaképesség 
fogalmát és ehhez kapcsolódó csoportokat szemléltette. Megváltozott mun-
kaképességűnek tekinthető az a személy, aki veleszületett, balesetből vagy 
betegségből kifolyólag nem képes olyan módon vagy mértékben elvégezni a 
rá bízott feladatokat, mint a hozzá korban, nemben, képzettségben hasonló 
személyek általában: 

  » akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősí-
tése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, 

  » aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről 
szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás időbeli hatálya alatt,

  » akinek a munkaképesség-csökkenése 50–100 százalékos mértékű, az 
erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagy 

  » aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában 
részesül.

Fogyatékossági támogatás: 
A támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy jogo-
sult, aki látási,- hallási,- értelmi fogyatékos, autista, mozgásszervi fogyatékos, 
vagy halmozottan fogyatékos és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, 
továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul. 
2013-tól pszichoszociális fogyatékossággal élők is fogyatékos személyeknek 
tekinthetők. 

 � Látásfogyatékos személy: az a személy, akinek segédeszközzel vagy 
műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, 
vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért 
kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes.

 � Hallásfogyatékos személy: akinek hallásvesztesége olyan mértékű, 
hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel 
sem képes, feltéve, hogy halláskárosodása mellett a hangzó beszéd ért-
hető ejtése elmarad, vagy halláskárosodása 25. életévét megelőzően 
következett be.

 � Értelmi fogyatékos személy: akinek értelmi akadályozottsága – genetikai, 
illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá 
tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegsége miatt 
– középsúlyos, vagy annál nagyobb mértékű.

 � Autista személy: akinek állapota a személyiség egészét érintő fejlő-
dés átható zavara miatt, az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy 
középsúlyosnak minősíthető.

 � Mozgásszervi fogyatékos személy: akinek – a mozgásrendszer káro-
sodása, illetőleg funkciózavara miatt – helyváltoztatásához a külön 
jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű 
használata szükséges. 
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 � Halmozottan fogyatékos: akinek a fenti súlyos fogyatékosságok közül 
legalább két fogyatékossága van, − akinek hallásvesztése olyan mértékű, 
hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel 
sem képes, és látási, vagy értelmi, vagy mozgásszervi fogyatékos. 

Költségvetési támogatások és minősítési kategóriák
  » Rehabilitáció nélkül foglalkoztatható (60% feletti egészségi állapot) A. 
  » Foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (50-60% közötti 

egészségi állapot). B1. 
  » Egészségi állapota alapján rehabilitálható, 

azonban a külön jogszabályban megha-
tározott egyéb körülményei miatt nem 
foglalkoztatható, foglalkozási rehabili-
tációja nem javasolt (50-60% közötti 
egészségi állapot). B2. 

  » Tartós foglalkozási rehabilitációt 
igénylő személy (30-50% közötti 
egészségi állapot). C1. 

  » Egészségi állapota alapján 
tartós rehabilitációt igényel, 
azonban a külön jogszabály-
ban meghatározott egyéb 
körülményei miatt nem 
foglalkoztatható, foglalko-
zási rehabilitációja nem 
javasolt (30-50% közötti 
egészségi állapot). C2. 

  » Csak folyamatos támogatással foglalkoztatható megváltozott munkaké-
pességű munkavállaló (30% alatti egészségi állapot). D. 

  » Egészségkárosodása jelentős, önellátásra részben, vagy egyáltalán 
nem képes E.

Védett 
foglalkoztatók

Nyílt 
munkaerőpiac

Akkreditált 
foglalkoztatók

Foglalkoztató szervezetek

Szociális 
foglalkoztatók
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A foglalkoztatási rehabilitációs támogatási rendszer lépcsői:

VIENNA TEST SYSTEM HASZNÁLATA ÉS MŰKÖDÉSE

Rády Eszter pszichológus, a Vienna Test Systemről, a világszinten piacve-
zető tesztrendszerről beszélt részletesen. A világ 32 országában több, mint 
7000 rendszer működik, és 15-20 millió tesztje kerül kitöltésre évente. Tesz-
tek széles skálájából választhatunk, amelyek a pszichológiai vizsgálatok 
minden területét lefedik, legyen szó HR-ről, klinikai, sport-, repülés-, szemé-
lyiség-,neuro-, vagy közlekedés-pszichológiáról.

Felhasználási területek
 � Munka- és szervezet-pszichológia
 � Személyiség-pszichológia
 � Közlekedés-pszichológia
 � Légi közlekedés
 � Sportpszichológia
 � Kutatás (egészség-pszichológia, orvosi és gyógyszeripari területek)

Létesítő okiratában 
a foglalkoztatási 
rehabilitáció 
megjelenik

Rendezett adó 
és munkaügyi 
kacsolatok

A megváltozott 
munkaképességű 
munkavállalók 
létszáma a 30 főt, vagy 
arányuk a 25%-ot éri el

Akadálymentesített 
környezet 
(foglalkoztatott!)
+ Telephely
 akkreditáció

Online rendszer 
ismerete

Szakmai személyzet 
(rehabilitációs 
tanácsadó, rehabil-
itációs mentor, segítő 
személy)
+ segítő szolgáltatások

Szakmai program 
(tranzitás!)

rehabilitációs 
akkreditációs 
tanúsítvány 

időbeli hatály 
nélkül!
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A számítógépes mérés előnyei
  » Olyan dimenziók mérését teszi lehetővé, amelyek a papír-ceruza tesz-

tekkel nem vizsgálhatók.
  » A jelöltek könnyen elfogadják ezt a mérési formát.
  » Az eredmények azonnal, pontosan és könnyen áttekinthetően jelennek 

meg.
  » Kiszűri a tesztet felvevő személy esetleges befolyásoló hatását.
  » A megfelelő tesztek kiválasztásában több szintű segítséget ad.
  » Részletes kézikönyv tartozik minden teszthez.
  » A tesztek egy része adaptív, illetve moduláris – az adaptív tesztek hasz-

nálata során a feladatok nehézsége (pl. intelligencia-tesztek) igazodik a 
jelölt válaszainak szintjéhez, megbízhatóbb eredményeket kaphatunk a 
jelölt képességeiről.

  » Rugalmas normaválasztás lehetősége. A Vienna Test Systemben több-
féle normacsoport közül választhatunk, de lehetőségünk van a jelölt 
eredményeinek összehasonlítására azonos nemű, korú, iskolázottsági 
szintű (egyéb speciális alcsoportok) személyek eredményeivel. Néhány 
tesztnél multinacionális nagyvállalatoknál készített vizsgálatok eredmé-
nyei is megtalálhatóak.

Létesítő okiratában 
a foglalkoztatási 
rehabilitáció 
megjelenik

Rendezett adó 
és munkaügyi 
kacsolatok

A megváltozott 
munkaképességű 
munkavállalók 
létszáma a 30 főt, vagy 
arányuk a 25%-ot éri el

Akadálymentesített 
környezet 
(foglalkoztatott!)
+ Telephely
 akkreditáció

Online rendszer 
ismerete

Szakmai személyzet 
(rehabilitációs 
tanácsadó, rehabil-
itációs mentor, segítő 
személy)
+ segítő szolgáltatások

Szakmai program 
(tranzitás!)

rehabilitációs 
akkreditációs 
tanúsítvány 

időbeli hatály 
nélkül!
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Mérési területek
 � Intelligencia-teszt battériák
 � Speciális IQ-tesztek
 � Speciális képességtesztek
 � Személyiségleltárak
 � Speciális személyiségtesztek
 � Objektív személyiségtesztek
 � Attitűd- és érdeklődést vizsgáló tesztek
 � Klinikai tesztek






