
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 
 

Központi írásbeli vizsgatevékenység 
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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

          

Értékelhető információk: 

 

Hozzáférés a fizikai környezethez, a közlekedéshez, az információhoz és 

kommunikációhoz, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat és 

rendszereket, a rendelkezésre álló lehetőségekhez és szolgáltatásokhoz, mind városi, mind 

vidéki területeken. A hozzáférési akadályok és korlátok beazonosítása és felszámolása, 

épületek, utak, közlekedés és más bel- és kültéri létesítmények, így iskolák, lakóházak, 

egészségügyi létesítmények és munkahelyek terén.  

Az információ, kommunikáció és egyéb szolgáltatások, köztük az elektronikus szolgáltatások 

és segélyhívó szolgáltatások hozzáféréséhez, szabványok és irányelvek, megalkotása révén.  

Képzéstámogatás, érthető, olvasható jelzések, segítségnyújtási formák, közvetítők 

biztosítása, információhoz jutás technológiai, rendszerszerű biztosítása, költségeinek 

minimalizálása révén. 

 

 

Az értékelés során a következő kulcsszavakért adható 1 -1 pont, összesen 10 pont:  

környezet/közlekedés – 1 pont, információ/kommunikáció – 1 pont, szolgáltatások - 1 pont, 

akadályok/korlátok – 1 pont, beazonosítás - 1 pont, felszámolás - 1 pont, 

szabványok/irányelvek – 1 pont, képzéstámogatás – 1 pont, rendszerszerű biztosítás – 1 

pont, költségminimalizálás – 1 pont. 

 

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

14 pont 

 

Értékelhető információk: 

 

Pénzbeli ellátások: 

  

-  időskorúak járadéka, 

-  foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás, 

-  egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatás, 

-  ápolási díj, 

-  települési támogatás. 

Természetbeni ellátások: 

 

- alanyi közgyógyellátás, 

- normatív közgyógyellátás, 

- egészségügyi szolgáltatásra való 

jogosultság, 

- köztemetés. 

Alapellátások: 

- falugondnoki és tanyagondnoki  

szolgáltatás, 

- étkeztetés, 

- házi segítségnyújtás, 

- családsegítés, 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

- közösségi ellátások, 

- támogató szolgáltatás, 

- utcai szociális munka, 

- nappali ellátás. 

 

Szakosított ellátások: 

- ápolást, gondozást nyújtó intézmények, 

- rehabilitációs intézmények, 

- lakóotthonok, 

- átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények,  

- támogatott lakhatás, 

- egyéb speciális szociális intézmény. 
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Tepülési önkormányzat által kötelezően 

biztosítandó ellátások: 

- családsegítés 

- étkeztetés, 

- házi segítségnyújtás. 
 

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. 

 

 

Helyes válaszért 1-1 pont, összesen 14 pont adható.  

 

 

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 

 

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 

 

Helyes válaszért 1-1 pont, összesen 5 pont adható. Nem értékelhető a feladat, ha a vizsgázó 

minden válasza Igaz, vagy Hamis! 
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4. Írjon három megállapítást arra vonatkozóan, milyen szerepe lehet az önkéntesek 

foglalkoztatásának bentlakásos intézményekben! 

3 pont 

Értékelhető információk: 

 

 társadalmi integráció részeként, úgy az önkéntes, mint az ellátott megismerhet más 

élethelyzetben lévő egyént 

 azonos és eltérő generációk közötti kapcsolatok, szolidaritás megélésének 

lehetőségét nyújtja   

 az intézményről, az intézményben folyó munkáról reális képet kaphatnak nem 

szakmabeliek, laikusok, civilek  

 

Szakmailag, tartalmilag helyes válaszért 1-1 pont, összesen 3 pont adható. 

 

 

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. 

….. C ….. 

 

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

hiszen a támogatott esetében az életvitele a céljai, azok eléréséhez a felmérés, a terv, a 

szerződés keretében történik a szakmai segítségnyújtás. 

….. B …..  

 

A pszichoszociális fogyatékosság a munkavállalásban nem jelent problémát, hiszen a 

megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása során is, kizárólag a szakmai felkészültség 

az egyetlen amit vizsgálhatnak. 

….. E ….. 

 

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. 

….. A ….. 

 

Csonttörés esetén kizárólag mobilizációval lehet gyógyulást elérni, mivel a mozgás 

szervrendszere aktív és passzív részből áll. 

….. D ….. 

 

Helyes választásért 3-3 pont, összesen 15 pont adható.  
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6. Sorolja fel a látásvizsgálat területeit! 

7 pont 

Értékelhető információk: 

 

- vízus látásélesség, 

- kontrasztérzékenység, 

- látótér, 

- fényhez való alkalmazkodás, 

- színlátás, 

- szemmozgató funkciók, 

- látás agyi feldolgozásának funkciói. 

 

Helyes válaszért 1-1 pont, összesen 7 pont adható. 

 

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

4 pont 

Értékelhető információk: 

 

A politikai és szakmai döntéshozók számára jelzik a kielégítetlen, illetve újonnan felmerülő 

társadalmi igényeket, szükségleteket, eszközül szolgálnak ezek feltárásához és 

kielégítéséhez, aktívan részt vállalnak a felmerülő szükségletek ellátásában, képesek arra, 

hogy a szociális szolgáltatások állami rendszerének negatívumait, hiányosságait 

korrigálják, kiegyenlítsék, illetve alkalmasak arra, hogy az ellátást személyre szabottá és 

rugalmasabbá tegyék, az átlagostól eltérő, speciális szükségletek felismerésével, 

kielégítésével innovatív, illetve hiánypótló szolgáltató szerepet töltenek be. 

 

Helyes válaszért 4 pont adható. Az értékelésnél tartalmilag és szakmailag helyes egyéb más 

megfogalmazás is elfogadható. 

 

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. 

        ….. autizmus ….. 

 

Görcsös megakadások, légzési sajátosságok, együttmozgások, együttcselekvés, fonációs 

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

tünetek. 

….. dadogás ….. 

 

 

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. 

 

         ….. CP - cerebralis paresis …. 
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Hirtelen rövid ideig tartó egyoldali látásvesztés, féloldali végtaggyengeség vagy bénulás, 

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

megváltozása, fájdalom-érzés, szédülés, émelygés. 

 

….. agyi infarktus (infarctus cerebri), agylágyulás ……  

 

Helyes válaszért 1-1 pont, összesen 4 pont adható.  

 

 

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

6 pont 

Értékelhető információk: 

 

- a csoportcélok mindenki számára világosan megfogalmazottak és tisztázottak, 

- a tagok nyitottak egymás felé, közöttük kétirányú kommunikáció zajlik, 

- a részvétel és a vezetés elosztott a tagok között, viszonylag kiegyenlített hatalmi 

viszonyok teszik lehetővé, hogy minden résztvevő erőforrásai (képességei, 

személyisége) hasznosulhassanak, 

- a csoportdöntési folyamat rugalmasan illeszkedik a szükségletekhez, a közös döntést 

igyekszik meg is valósítani a gyakorlatban,  

- az egyéni befolyás mértékét az egyéni képességek, a gyakorlottság, a szakértelem és az 

információkhoz való hozzáférés lehetősége határozza meg, 

- a csoport tagjai bátran felvállalják a véleménykülönbségekből adódó konfliktusokat, 

- magas a csoport kohéziója, elégedettek a csoporttagsággal, elfogadják és támogatják 

egymást, bizalommal fordulnak egymás felé, 

- a csoport problémamegoldó képessége magas szintű, 

- a csoporttagok együtt értékelik ki a csoport hatékonyságát és döntenek arról, hogyan 

javíthatnák saját működésüket. 

 

Helyes válaszért 1-1 pont, összesen 6 pont adható. Tartalmilag, szakmailag helyes más 

megfogalmazás is elfogadható. 

 

10. Írja le az alábbi fogalmak jelentését! 

9 pont 

Értékelhető információk: 

 

Interjú 

 

 Beszélgetés, melynek célja, hogy a szakember a klienstől információkat nyerjen a probléma 

megoldásához.  

 

Segítő beszélgetés 

 

Kétszemélyes helyzetben megvalósuló, sajátos pszichológiai törvényszerűségeken alapuló 

beszélgetés, melynek célja, hogy a szakember segítsen a kliensnek saját személyisége 

kifejezésében, hogy képes legyen jobban funkcionálni, az élet nehézségeivel megbirkózni. A 

beszélgetés légkörét elsősorban a segítő attitűdjei, viselkedése szabja meg, s a türelem, a 

hitelesség, őszinteség, bizalom jellemzi. 
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Tanácsadás 

 

Két személy közötti kapcsolat, képzett tanácsadó részvételével, amely a kliens 

alkalmazkodási, döntéshozatali vagy fejlődési szükségleteinek néhány aspektusára 

koncentrál. A folyamat egy olyan kapcsolatot, ill. kommunikációs alapot biztosít, amely 

lehetővé teszi a kliensnek, hogy fejlessze önismeretét, felfedezhesse lehetőségeit és változást 

kezdeményezzen. 

 

 

Helyes válaszért 3-3 pont, összesen 9 pont adható. Tartalmilag, szakmailag helyes más 

megfogalmazás is elfogadható. 

 

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

kettőt! 

                           2 pont 

Értékelhető információk: 

 

 pszichikai 

 fizikai 

 kémiai vagy biológiai 

 egyéb, a fenti intézkedések komplex alkalmazása  

 

Helyes válaszért 1-1 pont, összesen 2 pont adható. 

 

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 …. szabadidő 

….. 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 …. habilitáció…. az az eljárás, amelynek célja az elvesztett 

képességek pótlása. 

 

A … házirend …. 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 … praxis …, míg a foglalkozás, a 

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

 

Tartalmilag helyes kiegészítésért 1-1 pont, összesen 5 pont adható. 
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13. Fogalmazza meg a pályázati költségvetés célját, feladatát! 

3 pont 

Értékelhető információk: 

 

A költségvetés alatt értjük a pénzügyi tervezést, melynek egyik fontos alapelve, hogy 

megalapozott és teljesíthető legyen, ne legyen túlzó, ugyanakkor biztosítja az elvárható 

minőségi színvonalat, a tervezett program sikerességét, az eredmények elérhetőségét. A 

legfontosabb, hogy a szakmai tartalom (munkaterv) és a költségvetés összhangban legyen 

egymással, legyen reális, gazdaságos, tervezett és átlátható.  

 

Tartalmilag, szakmailag helyes válaszért 3 pont adható. 

 

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

      

Értékelhető információk: 

 

A fogyatékosok rehabilitációs intézménye előkészíti az ott élők családi és lakóhelyi 

környezetbe történő … visszatérését …, valamint megszervezi az intézményi ellátás 

megszűnését követő … utógondozást….. 

 

A szociális szolgáltatások biztosítása során az … egyenlő bánásmód …. követelményét 

meg kell tartani.  

 

Az … érdek-képviseleti fórum … a tartós bentlakásos intézménnyel intézményi 

jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, mely a 

házirendben meghatározott feltételek és eljárás szerint működik. 
 

 

Helyes válaszért 1-1 pont, összesen 4 pont adható. 

 

15. Fogalmazza meg röviden a közösségi szociális munka célját! 

           5 pont 

Értékelhető információk:  

 

A közösségi munka egy olyan, a társadalmi integrációt elősegítő tevékenység, amely 

hatékonyan képes fokozni a társadalom kezdeményező- és cselekvőképességét, segíteni a 

szociális intézményrendszer átalakulási és újraalakulási folyamatait, összehozni a 

társadalom különböző szereplőit és partnerségi kapcsolatokat kiépíteni térségi és 

társadalmi szinten, és képes fokozni a társadalom demokratikus önszerveződését. A 

közösségi munka kettős társadalmi funkcióval bír. Egyfelől a szükségletet szenvedő 

emberekre, másfelől a reformokra irányul, a döntéshozás, a jogalkotás befolyásolására, s 

az alkalmazkodás mellett vagy helyett a változásra fekteti a hangsúlyt, melyet az érdekeiket 

megfogalmazó és azokat a társadalmi nyilvánosságban artikuláló közösségek erejével kíván 

elérni. 

 

Helyes válaszért 5 pont adható. Szakmailag, tartalmilag megfelelő, más megfogalmazás is 

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

 

   Értékelhető információk: 

 

- fájdalom-, lázcsillapító 

- hashajtó-, hasfogó 

- görcsoldó 

- napégés, forrázás elleni szerek 

- hányáscsillapító 

- sebellátásra alkalmas készítmények 

- rovarcsípés, allergiás reakció elleni szerek 

 

    Helyes válaszért 1-1 pont összesen 4 pont adható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

A javítási és értékelési útmutatótól eltérő, más helyes megoldásokat is el kell fogadni! 


