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Szociális jog  

1. A szociális jog fogalma, összefüggése a társadalombiztosítási joggal, munkajoggal és 

közigazgatási joggal  

2. A szociális jog alapelvei. Mutassa be néhány alapelv érvényesülését az egyes ellátási illetőleg 

gondoskodási fajták esetében!  

3. Milyen nagyobb szociális védelmi rendszereket ismer? Hasonlítsa össze ezeket, elsősorban 

a munkához való jog biztosítása (munkába állás támogatása) oldaláról! Jellemezze ezeket az 

ellátások intézményes, univerzális, ill. szubszidárius, szelektív jellege (juttatási szempontjai) 

alapján  

4. A szociális alapjogok és a Szociális Karta  

5. A munkanélküliség és a mukaerőpiaci politika jogi eszközeinek összefüggése. Mit ért aktív 

és passzív munkaerőpiaci eszközökön?  

6. A súrlódásos munkanélküliség csökkentését, ill. kiküszöbölését szolgáló eszközök: a 

rnunkaerő-közvetítésre vonatkozó szabályok, a csoportos létszámleépítés szabályai  

7. A strukturális munkanélküliség csökkentését, ill. kiküszöbölését szolgáló eszközök: az 

átképzési támogatás fajtái, feltételei  

8. A munkahely teremtés és bővítés támogatására szolgáló eszközök az 1991. évi IV. törvény 

(Flt.) alapján.  

9. Az álláskeresési járadék (jellemzői a szociális jogok rendszerében, jogosultsági szabályai)  

10. A nyugdíj előtti álláskeresési segély jogosultsági szabályai  

11. A családi pótlék (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás) és az anyasági ellátás helye a 

szociális jog rendszerében, feltételei és mértéke  

12. A gyermekgondozási támogatások helye a szociális jog rendszerében, fajtái, feltételei  

13. A „szubszidiárius” szociális ellátások (rászorultságtól függő szociálpolitikai ellátások) 

helye a szociális jogon belül, általános jellemzésük, csoportosításuk  

14. A pénzbeli szociális ellátások fajtái, feltételeik általában. Hasonlítsa össze a támogatás 

természetbeni nyújtásával!  

15. A rászorultságtól függő pénzbeli ellátások jelenlegi formáinak és feltételeinek összefoglaló 

ismertetése (időskorúak járadéka, aktív korúak támogatása, gyermekek otthongondozási díja, 

ápolási díj, tartós ápolást végzők időskori támogatása, pénzbeli ellátásként nyújtott települési 

és rendkívüli települési támogatás)  

16. A természetben nyújtott szociális ellátások fajtái, rövid jellemzésük  



17. A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások jellemzői, fajtái  

18. A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások  

19. A szakosított szociális szolgáltatások  

20. A szociálpolitikai ellátásokban részesülők jogvédelme (adatvédelem, jogorvoslati 

lehetőségek a szociális ügyekben hozott közigazgatási döntések ellen)  

 

Tananyag  

A záróvizsga-felkészítőn elhangzottak  

Hoffman István – Gellérné Lukács Éva: Bevezetés a társadalombiztosítási és szociális jogba. 
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1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról  

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról  

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról  

1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról  

1999. évi C. törvény az Európai Szociális Karta kihirdetéséről  

2005. évi XCVIII. törvény az Európai Szociális Karta 1988. évi Kiegészítő jegyzőkönyvének 

kihirdetéséről  

2009. évi VI. törvény a Módosított Európai Szociális Karta kihirdetéséről 

 


