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Jogszabályi változás…
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A „leszázalékolástól „ a „komplex” minősítésig.

Az orvos‐szakértői minősítés
Orvos‐ foglalkoztatási rehabilitációs és szociális 

szakértői minősítés
Komplex minősítés – képességvizsgálatokkal 
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Célkitűzések

Az ellátásokat, csak a rászorulók vehessék igénybe
A foglalkozási rehabilitáció irányának minél 
pontosabb meghatározása
A támogató szociális ellátások kiaknázása a 
rehabilitálhatóság érdekében
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Lehetőségek

Legteljesebb körű orvosi rehabilitáció
Megmaradt képességek felmérése
Megmaradt képességek fejlesztése
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Foglalkoztatási 
rehabilitáció



Funkcionális kapacitás
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ÁLTALÁNOS
•Szív – érrendszeri
•Metabolikus
•Biomechanikai
•Mentális

SPECIFIKUS
Erőkifejtés
Emelőképesség
Izületi mozgásterjedelem
Egyensúlyozási képesség
Mozgáskoordináció
Kézügyesség
Összetett mozgások



Teljesítményértékelés
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…képes 
feladatainak 
megfelelő
tevékenységre



A munka intenzitás és energiaigény
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Megmaradt képességek felmérése

motivációs teszt, mint eszköz 
munka szimulátor
asztali képesség vizsgáló eszközök
kiegészítő terheléses vizsgálatok
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”Munkamotivációs vizsgálati eszköz” I.

Magyar viszonyokra kifejlesztett,
Megváltozott képességűmunkavállalókra adaptált,
Bemért és számítógépre alkalmazott forma
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 
Pszichológiai és Ergonómiai Tanszékének 
munkatársai dolgozták ki az NRSZH részére.
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Célkitűzések

Az egyénekben rejlőmeghatározó sajátosságok feltárása 
egyénre szabott és konkrét javaslatok 
a foglalkoztatás jellegére és tartalmára vonatkozóan. 
belső erőforrások,  motivációs jellemzőik hiányában

személyiség fejlesztése és motiváció
tisztázása

hangsúlyos a munkahelyi beillesztés
kevésbé kimunkált munkaszerepek
nem számottevőmunkatapasztalatok 
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Vizsgáló eszköz 

Demográfiai adatokra 
vonatkozó kérdéssor

Személyiségjellemzők Pályaorientáció Teljesítmény -
motiváció

1. skála: Belső 
kompetenciaérzet

2.skála: Szociális
inkompetencia

3. skála: 
Bizonytalanság

4. skála: Hatékonyság

Realista-gyakorlatias

Intellektuális-kutatói

Művészi-kreatív 

Szociális-társas 

Vállalkozói-vezetői 

Hagyományos-
adminisztratív

5. skála:
Demotiváltság



A minta összetétele a legmagasabb iskolai 
végzettség és a sérülés típusa szerint (N=128)
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Mivel töltené szívesen a napjait ha az                 
anyagi feltételek biztosítva lennének?
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Összegzés

A kérdőív  árnyalt képet ad az adott személy 
motivációs és munkával kapcsolatos  
személyiségjellemzőiről. 
Ezáltal felhasználható lehet a későbbi személyhez 
kötött pálya vagy foglalkoztatási tanácsadásban !
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A munkaszimulátor bemutatása I.

Az ErgosCope magyar mérnökök által kifejlesztett 
orvostechnikai eszköz, mely alkalmas maradandó
emberi sérülés, fogyatékosság és anatómiai felépítésbeli 
eltérések megfigyelésére és értékelésére. 
Különbözőmunkafolyamatokat,
tevékenységeket  szimulál, amelyek 
elvégzése során következtetések
vonhatók le a megfigyelt személyek 
fizikai és szellemi állapotáról, 
képességeiről, terhelhetőségéről.
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Mérés megnevezése Mérhető paraméter Mértékegység 
Statikus erők mérése erőkifejtés maximuma  

erőkifejtés átlaga  
maximális változási sebesség  

N 
N 

 N/s 

     

Dinamikus erők mérése 
emelési munka  
teljesítmény  
maximális magasság 

Nm 
Nm/s 
m

     

Fogási erők mérése 
erőkifejtés maximuma  
maximális változási sebesség  
erőlöket 

N 
N/s 
Ns

     

Tapintás 
helyes érzékelések száma 
elvárt érzékelések száma 
legrövidebb helyes érzékelés ideje 

db 
db 
s 

     

Billentyűzet kezelés 
elvárt billentyűnyomások száma  
helyes billentyűnyomások száma 
billentyűnyomások összes ideje  

db 
db 
s 

     

Ceruza használat 
elvárt feladat száma 
teljesített feladat száma 
legrövidebb ceruzakezelés 

db 
db 
s

     

Forgatás 
négyzetes eltérés 
abszolút eltérés 
maximális eltérés

     

Kapcsolók használata 
helyes beállítások száma 
teljesített beállítások száma 
helyes beállítások összes ideje 

db 
db 
s
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A munkaszimulátorral végzett tesztvizsgálatok  

Cél: komplex bizottságok által rehabilitációra javasolt 
(B1, C1 kategóriába sorolt) megváltozott 
munkaképességű személyek milyen munkaköröket 
tudnának ellátni kielégítően, milyen irányú legyen a 
foglalkozási rehabilitációjuk.
A tesztelési fázis feladata az egyes mérésekhez 
tartozó átlagértékek meghatározása
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Köszönöm a 
figyelmet !

2013.04.18. 21


	Alkalmassági vizsgálatok
	 Jogszabályi változás…
	 A „leszázalékolástól „  a „komplex” minősítésig.
	   Célkitűzések
	 Lehetőségek
	Funkcionális kapacitás
	 Teljesítményértékelés
	           A munka intenzitás és energiaigény
	Megmaradt képességek felmérése
	” Munkamotivációs vizsgálati eszköz” I.
	Célkitűzések
	A minta összetétele a legmagasabb iskolai végzettség és a sérülés típusa szerint (N=128)
	 Mivel töltené szívesen a napjait ha az                                                                                       
	Összegzés
	 A munkaszimulátor bemutatása I.
	A munkaszimulátorral végzett tesztvizsgálatok  �
	Köszönöm a figyelmet !

