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Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet alapján. 

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

a feladatsor megoldásához 

A munka megkezdése előtt az átvett feladatlapon tüntesse fel a nevét! 

A feladatok megoldásához csak kék tintaszínű tollat használhat! A ceruzával vagy más tintaszínű 

tollal írt vizsgafeladatok nem értékelhetők. 

Törekedjen olvashatóságra és az áttekinthetőségre! 

Ha a megoldás javítása szükséges, az csak egyértelműen értékelhető módon fogadható el. 

Maximálisan elérhető pontszám: 100 pont 

Ponthatárok:  

 

 

  89 – 100 jeles 

  77 – 88 jó  

  65 – 76 közepes 

  51 – 64 elégséges 

    0 – 50 elégtelen 
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1. Fogalmazza meg az állam feladatát a fogyatékos személyek hozzáférhetőségének 

biztosításával kapcsolatban a 2007. évi XCII. törvényben kihirdetett ENSZ egyezményben 

foglaltak alapján!                   

                                                                                  10 pont 

 

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................   

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

 

 

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot az 1993. évi III. törvény szerint! 

14 pont 

 

 

Pénzbeli ellátások: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Természetbeni ellátások: 

 

- alanyi közgyógyellátás, 

- normatív közgyógyellátás, 

- egészségügyi szolgáltatásra való 

jogosultság, 

- köztemetés. 
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Alapellátások: 

- falugondnoki és tanyagondnoki  

szolgáltatás, 

- étkeztetés, 

- házi segítségnyújtás, 

- családsegítés, 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

- közösségi ellátások, 

- támogató szolgáltatás, 

- utcai szociális munka, 

- nappali ellátás. 

Szakosított ellátások: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tepülési önkormányzat által kötelezően 

biztosítandó ellátások: 
 

Tepülési önkormányzat által kötelezően 

biztosítandó ellátásokon túl: 

háromezer főnél több állandó 

lakosságszámnál: 

- idősek nappali ellátása 

tízezer főnél több állandó lakosságszámnál: 

- egyéb nappali ellátások, 

harmincezer főnél több állandó 

lakosságszámnál: 

- időskorúak gondozóháza, 

- éjjeli menedékhely,  

- hajléktalan személyek átmeneti 

szállása. 

 

 

 

 

3. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Húzza alá az Igaz, vagy a 

Hamis választ!                                                   5 pont 

 

 

Az inklúzió új megközelítés, átgondolva a tanterv megvalósításának szervezeti kereteit és a 

feltételeket, amelyekkel valamennyi tanuló haladását biztosítani tudják az oktatás, képzés terén. 

 

     Igaz  -  Hamis  

 

A készségszint felmérésének meghatározó eleme az intelligencia mérése, hiszen a szem-kéz 

koordináció vagy a figyelem mérése nem a pszichológiai vizsgálat része. 

 

     Igaz  -  Hamis 

 

A szociális ellátások során, a számítógépen történő adminisztráció, a dokumentálás nem teszi 

lehetővé egyes papíralapú nyilvántartások vezetését. 

 

     Igaz  -  Hamis 
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Az ellátás megkezdésekor az ellátottnak nem szükséges átadni a házirend hatályos példányát. 

 

     Igaz  -  Hamis 

 

A fenntartó közérdekű bejelentés esetén a bejelentés tartalma alapján vizsgálatot indíthat. 

 

     Igaz  -  Hamis 

 

 

4. Írjon három megállapítást arra vonatkozóan, milyen szerepe lehet az önkéntesek 

foglalkoztatásának bentlakásos intézményekben! 

3 pont 

 

–  ..............................................................................................................................................        

       .....................................................................................................................................................    

–  ..............................................................................................................................................             

       .....................................................................................................................................................                   

–  ..............................................................................................................................................             

       .....................................................................................................................................................         

 

5. Döntse el, melyik megállapítások igazak az egyes mondatokra vonatkozóan és írja a helyes 

betűjeleket a pontozott vonalakra!  

15 pont 

 

A – Az állítás és indoklás is igaz, köztük van összefüggés. 

B – Az állítás és az indoklás is igaz, köztük nincs összefüggés. 

C – Az állítás igaz, az indoklás hamis, köztük nincs összefüggés. 

D – Az állítás hamis, az indoklás igaz, összefüggés nem áll fenn. 

E – Az állítás és az indoklás is hamis. 

 

A biológiai károsodást nevezzük elsődleges, a lelki tulajdonságot ért károsodást másodlagos, a 

cselekvésbeli elváltozásokat harmadlagos fogyatékosságoknak, ezért nem lehet komplex  

vizsgálat alapján megállapítani a fogyatékosság fennállását. 

…..…. 

 

A fogyatékost támogató, kísérő személy bátorít, képessé tesz, aktívan tanít, segít, fejleszt hiszen 

a támogatott esetében megismerve az életvitelét, a céljai eléréséhez a felmérés, a terv, a 

szerződés keretében történik a szakmai segítségnyújtás. 

…..….  

 

A pszichoszociális fogyatékosság a munkavállalásban nem jelent problémát, hiszen a 

megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása során is, kizárólag a szakmai felkészültség az 

egyetlen amit vizsgálhatnak. 

……….. 
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Többek között a gyors urbanizáció, a modern társadalom bonyolulttá váló életfeltételei miatt 

egyre nő az érzelmileg sérült, neurotikus, beilleszkedési zavarokkal küzdő inadaptált gyermekek 

száma, akik erre az okra visszavezethetően nem tudnak megfelelni az iskolai követelményeknek. 

 

…..….. 

 

Csonttörés esetén kizárólag mobilizációval lehet gyógyulást elérni, mivel a mozgás 

szervrendszere aktív és passzív részből áll. 

…..…. 

 

 

6. Sorolja fel a látásvizsgálat területeit! 

7 pont 

–  ....................................................................................................................................................        

–  ....................................................................................................................................................    

–  ....................................................................................................................................................             

–  ....................................................................................................................................................         

–  ....................................................................................................................................................  

–  ....................................................................................................................................................             

–  ....................................................................................................................................................  

 

7. Fogalmazza meg a civil szervezetek jelentőségét, szerepét a társadalomban! 

4 pont 

 

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  
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8. Az alábbiakban fogyatékosságra, valamint betegségre utaló tünetek felsorolásait 

olvashatja. Döntse el mely fogyatékosságról, betegségről lehet szó és válaszát írja a 

pontozott vonalra! 

4 pont 

 

 

Szociális, kommunikációs kognitív készségek minőségi fejlődési zavara, genetikusan erősen 

meghatározott. Súlyos zavar, vagy speciális nehézség jellemzi a társas kapcsolatok, a 

kommunikáció, az érdeklődés, aktivitás, játék, a gondolkodás, tanulás, alkalmazkodás, a mozgás 

és az érzékelés, észlelés területén. 

         

 ...........................................................................................................................................................  

 

Görcsös megakadások, légzési sajátosságok, együttmozgások, együttcselekvés, fonációs 

mozgások, prozódiai tünetek, írásban jelentkező tünetek, pszichés sajátosságok, neurotikus 

tünetek. 

 

 ...........................................................................................................................................................  

 

Valamely pre-, peri- vagy posztnatális időben bekövetkezett, különböző eredetű ártalom miatt 

bekövetkező állapot, a legtöbb esetben mozgás-rendellenességet okoz, ám a központi 

idegrendszer károsodása miatt egyéb társuló funkciózavarokkal is társul. 

 
        

 ...........................................................................................................................................................  

 

 

Hirtelen rövid ideig tartó egyoldali látásvesztés, féloldali végtaggyengeség vagy bénulás, 

féloldali érzés-zavar, zavartság, aluszékonyság, beszéd nehezítettség, a viselkedés megváltozása, 

fájdalom-érzés, szédülés, émelygés. 

 

 ...........................................................................................................................................................  

 

9. Soroljon fel a hatékonyan működő csoportra jellemzők közül hatot!  

6 pont 

–  ....................................................................................................................................................        

        ....................................................................................................................................................   

–  ....................................................................................................................................................             

        ....................................................................................................................................................                  

–  ....................................................................................................................................................             

       ....................................................................................................................................................              

–  ....................................................................................................................................................             

        ....................................................................................................................................................                  

–  ....................................................................................................................................................             

       ....................................................................................................................................................         
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–  ....................................................................................................................................................             

        ....................................................................................................................................................                  

 

 

10. Írja le az alábbi fogalmak jelentését! 

9 pont 

 

Interjú:  ..............................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

 

Segítő beszélgetés:  ...........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

 

Tanácsadás:  ......................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

 

11. Nevezzen meg a beteg ellátása során alkalmazható korlátozó intézkedések közül kettőt!  

                                                       2 pont

      

–  ....................................................................................................................................................        

–  ....................................................................................................................................................    
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12. Egészítse ki az alábbi mondatokat!                                    5 pont 

 

 

Életünket szabályozott időkeretben, időstruktúrában éljük, például a munkavégzés, az önképzés, 

a családi szerepeinknek megfelelő kötelezettségeink ellátása egyfajta életrendet, időkeretet 

teremtenek körülöttünk, a pszichikus egyensúlyt ezen tevékenységek harmóniája adja. Az 

előbbiekben felsorolt tevékenységek mellett a rendelkezésre álló ………………………….. 

megfelelő időkerete, eltöltésének módja, életvitelünk meghatározó tényezője, de egyben az 

egyén jellemzője is. 

 

Eredeti értelmében képesítést, képessé tevést jelent, ebből fakad az egészségügyben használt 

értelmezése is. A …………………………….. az az eljárás, amelynek célja az elvesztett 

képességek pótlása. 

 

A …………………………. az ellátotti jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek 

végrehajtásának módját, továbbá az intézmény által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza a 

magasabb jogszabályok előírásai alapján. 

 

A gyakorlat, a gyakorlati tevékenység, a tapasztalat a ………………………., míg a foglalkozás, 

a szakma, a mesterség, a hivatás a ………………………….. 

 

13. Fogalmazza meg a pályázati költségvetés célját, feladatát! 

3 pont 

 

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  
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14. Egészítse ki a mondatokat a hiányzó szavakkal!                       4 pont

      

 

A fogyatékosok rehabilitációs intézménye előkészíti az ott élők családi és lakóhelyi környezetbe 

történő …………………………….., valamint megszervezi az intézményi ellátás megszűnését 

követő ………………………………... 

 

A szociális szolgáltatások biztosítása során az …………………………….. követelményét meg 

kell tartani.  

 

Az ………………………………………………….. a tartós bentlakásos intézménnyel 

intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, 

mely a házirendben meghatározott feltételek és eljárás szerint működik. 

 

15. Fogalmazza meg röviden a közösségi szociális munka célját! 

                    5 pont 

 

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

16. Soroljon fel négy gyógyszertípust, mely a házi patikában megtalálható!          4 pont 

 

–  ....................................................................................................................................................        

–  ....................................................................................................................................................    

–  ....................................................................................................................................................             

–  ....................................................................................................................................................         

 


