
ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 
Rehabilitációs gazdasági menedzser szakirányú továbbképzési szak 

 
1. Nevezze meg a rehabilitációs kártya jogosultak körét! 

2. Soroljon fel minimum 5 olyan szempontot, amelyet a foglalkoztatási rehabilitációs 

szakértő a rehabilitálhatóság foglalkoztatási szempontú vizsgálata során minősít. 

3. Sorolja fel a személyes rehabilitációs terv tartalmi elemeit! 

4. Melyik nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásokat érintette a 2011. évi CXCI. 

törvény (Mmtv) hatályba lépése? 

5. Milyen kedvezmények és támogatások ösztönzik a megváltozott munkaképességű 

személyek foglalkoztatását? 

6. Kik jogosultak a megváltozott munkaképességű személyek ellátására? 

7. Milyen kereseti korlátok mellett dolgozhatnak a 2012. január elsejét követően 

megállapított rehabilitációs ellátásban illetve rokkantsági ellátásban részesülő személyek? 

8. Milyen egészségügyi szolgáltató dönt a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

munkaköri alkalmasságáról? 

9. A megváltozott munkaképességűek ellátásai igénylésének az eljárása. 

10. A munkanélküliség okai, társadalmi-gazdasági költségei. Kapcsolata a rokkantsági 

nyugdíjrendszerrel. 

11. A különböző szervezetek összehangolt együttműködése a rehabilitáció megvalósításában. 

A menedzserek, mentorok szerepe. 

12. A rehabilitációs foglalkoztatás, mint sajátos munkaerőpiac. 

13. A képzettség problémája a megváltozott munkaképességűek körében. Az alulképzettség 

leküzdésének lehetősége, „atipikus” képzési formák a felnőttképzésben. 

14. A foglalkoztatási rehabilitáció elősegítése, mint az egyik alapvető foglalkoztatási feladat: 

szabályozás, eljárás, problémák, akadályok, megoldási módok. 

15. A rehabilitációs foglalkoztatás állami ösztönzési rendszerei. 

16. Alapvető munka-jogszabályok Magyarországon /Munka Törvénykönyve, Foglalkoztatási 

Törvény, Köztisztviselői Törvény, Közalkalmazotti Törvény stb.) s azok alkalmazása a 

megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyek vonatkozásában. 

17. A hazai munkaerőpiac legfontosabb jellemzői: aktívak, inaktívak aránya, illegális 

munkaerőpiac 

18. Milyen nagyságú humán erőforrást képeznek a megváltozott munkaképességű és 

fogyatékos személyek a mai Magyarországon? Jövőkép. 

19. Segítik-e vagy gátolják a piacgazdasági mechanizmusok a megváltozott 

munkaképességűek munka világába történő reintegrációját? 

20. Mi a véleménye, melyek ösztönzik jobban a rehabilitációs foglalkoztatást – a bírság 

rendszere (kvóta, kvóta-bírság = rehabilitációs hozzájárulás) vagy a munkahelyek 

támogatása, ösztönzése? 

21. Alapvető társadalombiztosítási jogszabályok (nyugdíj, egészségbiztosítási törvény, 

rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás stb.) különös tekintettel a 

megváltozott munkaképességű és fogyatékos biztosítottak ellátására. 

22. Az NRSZH és az RSZSZ-ek szerepe a komplex rehabilitáció megvalósításában. 

23. A munkáltatói akkreditáció feltételei (nevezzen meg legalább 5 feltételt). 

24. A rehabilitációs mentor és tanácsadó alkalmazási feltételei. 


