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1) A szociálpolitika fogalma, a szociális ellátás kialakulásának története 
 
A szociálpolitika olyan politika, amely a társadalom működésével foglalkozik, annak 
működését kívánja befolyásolni a szociális élet területén. Meghatározza a célokat, s ezekhez 
hozzárendeli az eszközöket. A szociálpolitika történelmileg kialakult intézményrendszer, 
amely kielégít bizonyos piaci kapcsolatok révén nem megfelelően biztosítható szükségleteket. 
Túlnyomórészt az állami elosztás, illetve újraelosztás eszközeivel működik, relatíve önálló 
intézményrendszerek együtteseként. 
 
A szociálpolitika fő célja a hátrányos helyzet megszüntetése a társadalmon belül. 
 
Az ókori Görögország és Róma 
 
Az ókori Görögországban és Rómában a betegséget isteni büntetésnek, a gyógyulást, pedig a 
bűnök megbánásának, az isteni megbocsátásnak tulajdonították.  
 
A praktikus gyógyító tevékenység csak szúk körben érvényesült, voltak ugyan tanult orvosok, 
akik azonban nem rendszerességgel gyógyítottak. Az orvosokra különböző privilégiumok 
vonatkoztak. Rómában megemlítendő a közfürdők, fürdő és szórakozóhelyek, illetve az aggok 
háza, ahol már megfigyelhető az intézményes gondoskodás. Az ún. közösségi szobákban a 
hajléktalan ellátás csírái is kialakultak.  
Pénzbeli és természetbeli ellátások is megjelentek, ezek eltértek a háború, valamint a béke 
idején. 
Görögországnak nem volt állandó zsoldoshadserege, így a hadsereg tagjai a polgárokból 
kerültek ki. A háborúban való elesésekor, az elárvult valamint megözvegyült családtagokról 
gondoskodni kellett. 
Róma rendelkezett hivatásos hadsereggel, a katonákra külön szabályok vonatkoztak, többek 
között nem házasodhattak, így ott nem a családtagokról, hanem a háborúban megrokkant 
valamint a kiöregedett katonákról kellett gondoskodni. A haza védelméért a katonák zsoldot 
kaptak, illetve a hadseregben ingyenes orvosi ellátás is megillette őket.  
Az árváknak állami támogatás járt, a római veterán katonákat kolóniába zárták, ennek egyik 
célja volt az egykor harcedzett katonák felügyelete.  
 
Béke idején eleinte még csak egyes személyeknek, később alanyi jogon járó juttatások voltak. 
Görögországban természetes volt, hogy minden polgárról gondoskodtak. A finanszírozás az 
ún. közjóléti alapból történt.  
A támogatás mértéke igen csekély volt. 
A gyerekek kötelesek voltak eltartani a szüleiket öreg korukban, de voltak kivételek, például, 
ha a korlátlan bujaság következményéből született a gyermek.  
A görög városállamok legtöbbje behozatalra szorult a gabonából. Athén sajátos módon 
gondoskodott a gabonaellátásról. A jobb módú polgárokat ösztökélték arra, hogy vásároljanak 
külföldről gabonát, és szegényebb társaiknak a beszerzési árnál olcsóbban adják el, később az 
állam vállalta fel a gabonaimportot. Ínséges időkben maximalizálták a gabonaporciót, 
mindenki köteles volt a felesleget beszolgáltatni. Hivatalokat állítottak fel ennek a 
szabályozására, szükséghelyzetekben minden állampolgár részesült gabonából, anyagi 
helyzettől függetlenül. Voltak rendszeres gabonaosztások is. 
Rómában a foglalkozás nélküliek, a koldus sorban tengődő munkátlanok gabonaosztásban, 
étolaj, bor és gyümölcs juttatásban valamint ingyenes fölhasználatban részesülhettek.  
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A sok gyermekes családok többet kaptak, mint a gyermekteleknek. A finanszírozás forrása 
eleinte a császár magánvagyona, később az állami kincstárból fizették. Törvény szabályozta a 
mennyiséget és az árat, a 3. századtól kenyérosztás lett a gabonaosztás helyett. a juttatásoknak 
feltételei voltak, a segélyezett Róma állandó lakosa legyen, szegényebb rétegekből kerüljön 
ki. 
A népélelmezés a lakosság politikai okokból való megnyerését is célozta, ennek még 
célirányosabb formája volt a pénzszórás a nép közé. 
 
A szegénygondozás finanszírozása eleinte a császár magánvagyonából, később állami pénzek 
felhasználásával történt. 
 
A középkori Európa 

 
A korai feudális állam az egyénről való gondoskodást nem tekintette feladatának.  
Szociális gondoskodás, a rászorulók megsegítése már a legősibb társadalmakban is megjelent, 
noha természetesen nem állami, még csak nem is intézményes formában.  
A középkor végéig a nagycsalád volt a szociális gondoskodás terepe, forrása és 
megvalósítója.  
A megrendült helyzetű családot, pedig a szűkebb közösség, faluközösség vagy tágabb 
rokonság segítette a válságos helyzetek megoldásában. 
Bizonyos területeken ezen a - szorosan a családi, lakóhelyi kötelékekhez kötődő - szociális 
gondoskodáson túlmenő fejlődés mutatkozott, mégpedig a szükségtől, ill. az átlagost 
meghaladó veszélyeztetettségtől indíttatva.  Ilyen volt elsősorban a bányászat, ahol nagyon 
korán, messze a modern társadalombiztosítást megelőzően megjelennek a mai értelemben vett 
társadalombiztosítás csírái - a foglalkozás különös veszélye folytán. Ugyanakkor az önerőre 
és szolidaritásra támaszkodó biztosítási rendszer korai kialakulása összefüggött azzal is, hogy 
a bányászatban dolgozók jóval a nagyipari munkásság kialakulása előtt már szervezkedtek, 
azaz szervezett csoportként megjelentek. 
Hasonlóképpen a szociális gondoskodás mai értelemben vett megjelenése előtt találkozunk 
már az egészségügyi gondoskodással. A középkorban egy-egy járvány gyakorta tizedelte meg 
a lakosságot és a sikeres védekezés eszközei hiányoztak. A védekezés módjai közül a 
legfontosabb a karantén volt. Ilyet először Velence állított fel azért, hogy a járványok 
behurcolását megakadályozza. Velence példáját csakhamar sok helyen követték. A védekező 
államok, városok aztán mindenhol karantént alkalmaztak, ahol valamely járványos betegség 
jelentkezett. Lényege az volt, hogy járványos időkben azt az embert, aki más vidékről jött, 
nem eresztették be a városba, hanem a falakon kívül épített elkerített házakban 40 napon át 
megfigyelték, s csak akkor engedték be, amikor ezt követően bebizonyosodott, hogy az illető 
egészséges, nem fertőzött.  
 
Ezért pl. a járványügy, ill. a járványokra tekintettel - amelyek jelentőségét nem kell 
hangsúlyozni a középkorban - maga a közegészségügy is már a késő középkorban ill. az új 
kor kezdetén kezdett kialakulni. 
Magyarországon például 1770-től az első magyar közegészségügyi rendelet kötelezte az állam 
alkalmazásában álló tisztiorvosokat az ú.n. "szegényrendelésre" (ennek színvonala azonban 
rendkívül alacsony volt). 
 
A középkorban a kereszténység a feudális állam ideológiájává válása ellenére, a 
szegénygondozás megmarad az egyház társadalmi feladatának.  
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Az alamizsnákat a püspökök, és a diakónusok, diakonisszák osztották ki. Törekedtek az 
érdemtelenek kizárására, és a szemérmes szegényeket is részesítették segélyben. A 
munkaképteleneket a hitközség tartotta el, ha tartásra képes hozzátartozóik nem voltak.  
A koldusok számának emelkedésével szegényházakat létesítettek, a hatósági 
szegénygondozás önálló gondozási rendszer lett. A koldulást tiltják, és városi szegényügyi 
szabályrendeleteket hoznak. Környezettanulmánnyal állapítják meg a rászorultságot. Vannak 
kórházban-szegényházban ápoltak, nyilvános és hajléktalan koldusok, szégyenlős szegények.  
 
A katolikus vallásban a XVI-XVII. századig létrejöttek a rendházak, először férfiaknak, majd 
nőknek is. A rendházak szociális tevékenysége: oktatás, ápolás, orvoslás, tudományokkal való 
foglalatosság és egy sajátos terület a kolduló rendek. 
Az ápolás és orvoslás kettéválik.  
 Ápolás: az elesettek, a család nélküliek, a tehetetlenek érdekében történik.  
 Orvoslás: a tudomány fejlődésével arányban, főleg a férfi rendekben, a menthetetlen 

betegeket bevitték a rendekbe és próbálták őket meggyógyítani.  
A szegényügy először állami szabályozást, az 1601. évi angol erzsébeti törvénnyel kap.  
A gondoskodás mozzanatai, a gondozás és az igazgatás is, egyházközségek kezelésében 
folyik.  
 
A XVIII. században az Egyház vagyonának csökkenésével a szegénygondozás feladata egyre 
inkább az államra hárul, amely a közösségek (község város) feladatává teszi ezt a 
tevékenységet. 
 
szegénygondozás a késő középkorban és az újkorban 
A népesség növekedése, az ismétlődő háborúk, a jobbágyrendszer válsága és az ipari 
forradalom megjelenése Európa szerte tömeges szegénységet hozott magéval. A koldusok 
számának emelkedésével szegényházakat létesítettek, a hatósági szegénygondozás önálló 
gondozási rendszer lett. 
   
Angol szegénygondozás  (zárt): 
A 16. században szegényadót vezetnek be, ebből a munkaképteleneket támogatták. A 
szegényügyi törvény szerint állami feladat a szegénygondozás, lényegesnek tartják a 
munkaképes szegények foglalkoztatását. A szegényápolás rendszere zárt, vagy intézeti 
gondozás (teljes ellátást csak ez biztosíthat, az intézeten kívüli gondozottak nem részesülnek 
elegendő segélyben, ezért a magánjótékonyságot terhelik). A dologházi elhelyezés a 
legszűkösebb megélhetést biztosította, és a szegényt megfosztotta szabadságától. Aki az 
intézeti kezelést nem fogadta el, más támogatásban nem részesülhetett.  
  
Német szegénygondozás (nyílt): 
A segélyezés lakóhely szerint történik; azt a közösséget tekintik, amelyben a segélyezett egy 
bizonyos időn át tartózkodott. A nyílt gondozás elve szerint (elberfeldi rendszer) a szegények 
életviszonyait, szükségleteit figyelembe kell venni. A szegénygondozókat más-más társadalmi 
osztályból választották ki. Szegényügyi hatóságot állítottak fel, a szegények, pedig 
szegénygyámokon keresztül kerültek kapcsolatba a segélyező hatósággal. Az ezt követő 
strassburgi rendszerben az önkéntes szegényápolók mellé fizetett felügyelőket állítottak. 
Segélyre az szorult, aki a kellő életszükségleteit nem tudja megszerezni, és hozzátartozói nem 
látták el.  
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Egri normás – Magyar normás szegénygondozás (vegyes rendszer) 
 
Előzményei: A teljes ellátás zárt intézetben (szeretetház, aggok menháza, szegényház) 
történik, és a helybeli illetékességű, fizetőképes hozzátartozók nélkül álló munka- és 
keresetképtelen, idős személyek befogadására szolgál.  
Ez a zárt gondozás a beteg, és ápolásra, fokozott gondozásra szorulók gondozására alkalmas. 
A nyílt gondozáshoz tartozik a segélyezés, nyilvántartás. 
Az Egri Norma a hatóság, a társadalom és az egyház összefogását fogalmazta meg. 
Jelszavai: bölcsesség, jóság, szeretet. A szegénységet egyéni kérdésként kezelte, a koldusokat 
megfékezi, a szemérmes szegényeket felkeresi, a megélhetéshez szükséges létminimumot 
biztosítja. Alapítója (1927-ben) P. Oslay Oswald egri ferences házfőnök volt, aki felismerte a 
szervezetlen adakozás hibáit, és a koldulás káros következményeit. Szegénysegélyezés helyett 
szegénygondozást valósítottak meg.  
Az Egri Normából 1936-ban Magyar Norma lett, Egert követte Esztergom, Kecskemét, 
Hatvan, Szolnok.  A hangsúly az állandó, otthoni, karitatív, testi-lelki gondozáson volt.  
 
Szegénygondozás a XIX. és a XX. században 
 
Szegényen elsősorban azokat a beteg, család nélkül egyedül élő, felnőtt, nagykorú egyéneket 
értjük, akik ellátásukra és fenntartásukra külső segítség nélkül képtelenek voltak, és a 
társadalom egyes csoportjainak gondoskodására szorultak. Ide tartoztak: a koldusok, a 
vándorok a család nélkül, egy helyen élő betegek árvák, a családból kiesett, magukra maradt 
gyerekek  
A feudális korban szociálpolitika alatt az államra veszélyes személyek (koldusok, csavargók, 
munkakerülők) rendészeti prevencióját értjük. Ez alakul át a burzsoá korban, a bajbajutott 
személyekről és családokról való gondoskodássá. A burzsoá államban a munkásság 
mozgalmainak hatására, a szociális gondoskodás kiterjed előbb a munkásbiztosítás, később az 
ún. társadalombiztosítás bevezetésére, majd fokozatos kiszélesítésére.  
Az Egyház vagyonának csökkenésével a szegénygondozás feladata az államra hárul, amely a 
közösségek feladatává teszi ezt a tevékenységet. 
A szociálpolitikát ill. a szociális gondoskodást az egyháztól fokozatosan az állam veszi át. 
A szociálpolitika elvonja a piactól azt, amit szerinte nem onnan kéne beszerezni. Ugyanakkor 
egyes ellátásokat a piac hatáskörébe helyez. Például, egészségügyi ellátás körében a 
sürgősségi ellátást elvonták a piacról, de a szépségiparhoz kapcsolható plasztikai műtéteket 
már a piac hatáskörébe helyezték. 
A mai tőkés társadalmak valamilyen szinten megoldják a piacról kiszorulók szükségleteinek 
kielégítését. Ennek ára más társadalmi szükségletek visszaszorítása. A lakosság egy részének 
a tevékenységére nem tart igényt a gazdaság és a társadalom. Fizikai fenntartásukat 
biztosítják, de társadalmi helyzetük egyenlőtlenné válik.  
 
 
2) A szegénység megjelenési formái napjainkban 
 
 
Pénzhiány, mely által a társadalom egyes tagjai hátrányos helyzetbe kényszerülnek.  
A lakosság jelentős részét érintő negatív, visszahúzó erő. Az egyén életvitelét tekintve 
különféleképpen fejti ki hatását. 
 
Súlyos anyagi gondoknál:  
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 lakás fenntartásának nehézségei illetve lakáshiány vagy nem megfelelő lakás 
 élelmiszerhiány, rossz minőségű élelmiszer  
 gyógyszerhiány  
 alapvető higiénia hiánya  
 évszaknak nem megfelelő ruházat  
 közteherviselés nehezen vagy egyáltalán nem oldható meg  

 
Gyermekkori hátrányos helyzet:  

 a különböző közoktatási intézményekben nem vesz részt (óvoda, általános iskola, 
középfokú oktatási intézmény)  

 nem megfelelő mennyiségű étkezés (illetve annak finanszírozása nehéz)  
 könyvhiány  
 osztályközösség által szervezett programok befizetése nehézkes 
 évszaknak nem megfelelő öltözködés vagy "túlhordott" ruhadarabok  
 magántanár megfizetése lehetetlen  

 
Felnőttként hátrányos helyzet:  
 

 továbbtanulási nehézségek  
 családalapítási nehézségek  
 alacsony iskolázottság  
 elszigeteltség  
 anyagi terhek súlyossága miatt kialakult családon belüli nehézségek  
 tapasztalathiány  
 mobilitás hiánya  
 depresszió  

 
A szegénység típusai napjainkban: 
Abszolút szegénység: Saját létfenntartásához szükséges eszközeit nem tudja megteremteni és 
létminimum alatt él.  
Relatív szegénység: Akinek a keresetük nem elég arra, hogy tovább fejlesszék magukat. 
Társadalmi és kulturális szegénységet jelent. Társadalom nagy többségéhez képest szegény.  
 
A hagyományos szegénység jellemző előfordulása: 

 csonkacsalád  
 nagycsalád  
 nyugdíjas 
 etnikai szegénység: pl.: cigányság.  

 
Új szegénység: 

 hajléktalan 
 munkanélküli 
(a munkanélküliség legjellemzőbb területei Magyarországon: Borsod megye, Szabolcs 
megye, Nógrád megye). 
 elszegényedő középosztály, akik minden erővel igyekeznek a tisztes szegénység 

szintjét meghaladni, elszegényesedése folyamatos, nincs rendszeres pénzbeli 
jövedelem.  
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 Demográfiai szegénység: pl.: a korcsoportra jellemző szegénység. Magyarországon 
1998-ig a nyugdíjasok, 1998-tól pedig a gyerekek.  

Az abszolút szegénységi típusba tartozó réteg a létminimum alatt él. Nem jutnak megfelelő 
mennyiségű és minőségű ételekhez, nem rendelkeznek megfelelő hajlékkal. 
Az emberek életmódja és fogyasztási kultúrája jelentősen eltér egymástól. A létminimum 
kiszámításához a ”fogyasztási kosarat” használják. Nem számol sem az egyéni, sem regionális 
különbségekkel. Fogyasztási kosár: belepakolnak mindent, amire a megítélés szerint pl.: egy 4 
tagú családnak szüksége lehet (élelmiszer, tisztálkodás stb.)  
 
A szegénység csoportjai: 
Magyarországon a szegények többnyire a következő csoportokból kerülnek ki: 
 

 tartósan munkanélküliek  
 részidősen foglalkoztatottak  
 tartós betegségben szenvedők  
 fogyatékossággal élők  
 nyugdíjasok – a nyugdíjasok 50%-a szegény; még ha aktív korukban jól is kerestek, 

jelentős jövedelemcsökkenést szenvednek el.  
 nagycsaládosok és csonkacsaládok  
 romák  
 hajléktalanok  

Jelentős az egyszülős családok aránya (női egyszülős). Megnőtt a tartós munkanélküliek 
száma. Nő a hajléktalanok száma (Budapesten a legtöbb). Az elszegényedés szélesebb 
társadalmi kört érint, mint a szegények. A fekete gazdaság megélhetést biztosít, ezek tették 
lehetővé a falusi infrastruktúra fejlődését, magánlakások építését, valamint a háztartások 
modernizálását. Sokszor a szülőknek le kell mondaniuk egyes szolgáltatásokról, azért hogy 
gyermekük taníttatását biztosítani tudják. Váratlan események (pl.: tartós betegségek, tartós 
fogyasztási cikkek tönkremenetele) felborítják az egyébként is borotvaélen táncoló családi 
költségvetést. Nincsenek már tartalékok. Sokuk napról napra él. Az elszegényesedés 
folyamata megállítható a gazdasági növekedéssel és a szellemi tőke leértékelődési 
folyamatának megállításával.  
 
A szegénység fogalma 
  
Szegénység mindig volt, de szintje, mértéke, társadalmi megítélése és jelentése folyamatosan 
változott. Hétköznapi értelemben szegénységen sokan azt értik, hogy az ember fázik, éhes, 
rongyos, nincs hajléka, vagy emberhez méltatlan körülmények között lakik.  
 
1984-től egységes szegénység fogalom (Európa Tanács):  
 
Szegénynek kell tekinteni az egyént, családot, csoportot, közösséget, abban az esetben, ha a 
rendelkezésre álló erőforrások (anyagi – kulturális - társadalmi) oly mértékben korlátozottak, 
hogy kizárják őket a minimálisan megkövetelhető életformából, abban az országban, ahol 
élnek.  
 
Létminimumnak tekinthető a legmagasabb összegű szegénységi küszöb. A hivatalos 
szegénységi küszöb a medián jövedelem 50-60%-a. A nyugdíjminimum is szegénységi 
küszöbnek nevezhető.  
 



 9 

Abszolút szegénység: Az ebben élők minimális szintű önfenntartása is nehéz, itt a családok 
összes keresete nem elég ahhoz, hogy fenntartsák fizikai erőnlétüket. Bizonyos alapvetőnek 
tekintett szükségletek olyan alacsony szinten elégíthetők csak ki, ami komoly kárt okoz az 
érintettek személyiségében, szellemi-fizikai egészségében. Mércéje a létminimum, vagy 
szegénységi küszöb. 
 
Relatív szegénység: Egyénekről, családokról, a népesség csoportjairól akkor mondhatjuk, 
hogy szegénységben élnek, ha nem rendelkeznek elegendő forrással ahhoz, hogy úgy 
táplálkozzanak, olyan tevékenységekben vegyenek részt, és olyan életfeltételekhez, javakhoz 
jussanak, amelyek társadalmukban szokásosak. Kirekesztődnek az átlagosan elterjedt 
életmódokból, szokásokból, tevékenységekből.  
A relatív szegénység csökkentéséhez nemcsak a javak, a jövedelmek, a szolgáltatások 
színvonalát kell emelni, hanem az önbecsülés alapjait, a társadalmi mobilitás esélyeit, és a 
döntéshozatali folyamatokban való részvétel lehetőségeit.  
 
3) A szociális jog helye a jogrendszerben, a társadalombiztosítási joggal 

való kapcsolata 
 
A szociális jog, mint elkülönült jogterület fogalma a jogtudományban nem tisztázott. 
Bár a szociális jog fogalma a jogtörténetben messzire vezethető vissza; egyes szerzők szerint 
maga az elnevezés már a 17. században megjelent, a nemzetközi jog atyjaként tisztelt Hugo 
Grotius munkásságában. A fogalom modern megjelenése azonban viszonylag új, az ún. 
szociális állam, ill. "jóléti államok" megjelenéséhez kapcsolódik. 
 
A szociális jog, éppen úgy, mint a munkajog, a közjog és magánjog határán elhelyezkedő 
jogág. Azonban míg a munkajog "nagyobb részben" a magánjog területére esik, addig a 
szociális jog - mégpedig széles értelemben: mind a társadalombiztosítási jog, mind a jóléti 
ellátások joga - a közjog területére esik, azaz az állampolgár és a közhatalom, ill. közigazgatás 
viszonyát szabályozza.  
 
Tágabb értelemben a szociális jog olyan jogi normák és intézmények összessége, amely a 
szabad és autonóm egyének társadalmában valamilyen szempontból (fizikai-biológiai, 
gazdasági-pénzügyi vagy családi-társadalmi tekintetben) hátrányos helyzetbe került egyéneket 
a hátrányos helyzet leküzdésében, ill. az emberhez méltó életnek fenntartásában segíti. 
 
Tágabb értelemben a szociális jog két jogágat:  
 a társadalombiztosítási jogot és  
 a szociálpolitikai (jóléti) ellátások jogát  

 átfogó jogcsoport. 
 
A társadalombiztosítási jog olyan “klasszikus” kockázatok esetére nyújt ellátást, mint a 
betegség, baleset, rokkantság, öregség, halál, és legtöbb országban idetartozik a 
munkanélküliség is. A társadalombiztosítási jogban a szolidaritási elv mellett – és a rendszer 
sajátosságaitól függően, olykor azt megelőzve is - jelen van a biztosítási elv is. Ez azt jelenti, 
hogy a hasonló kockázatot viselők közösséget alkotnak, amelynek keretében hozzájárulásokat 
teljesítenek ahhoz a közös pénzügyi alaphoz, amely fedezetül szolgál a kockázati esemény 
bekövetkezésekor a tagok részére nyújtott juttatásoknak. A biztosítási elv az egyenértékek 
cseréjének piaci elvén működik, ebből következik az is, hogy a kapott juttatás mértékét 
meghatározza a befizetések mértéke (ha nem is egyenes arányban). A biztosítók is általában 
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üzleti alapon működő gazdasági szervezetek, tehát a biztosítottaknak kifizetett juttatásokon 
felül a biztosítási díjaknak a befektetői nyereséget is fedeznie kell.  
 
A társadalombiztosítás az üzleti biztosítástól a szolidaritási elv fokozottabb jelenléte által több 
tekintetben különbözik.  
 

 Nem válogathat a biztosítottak csoportjai között a kockázat mértéke alapján (azaz nem 
törekedhet homogén, kedvező koczkázati csoportok kialakítására), és a szolidaritási 
elv jelenik meg a biztosítás keretében nyújott juttatások színvonalának nivellálásában.  

 
 A magas befizetések nem jogosítanak a befizetés mértékében növekvő például 

magasabb szinvonalú egészségügyi ellátásra, és nem minden esetben biztosítanak 
arányosan magasabb biztosítási jövedelmet, pl. magasabb nyugdíjat.  

 
 Nem a nyereség a rendszer célja, hanem biztonság.  

Ennek megfelelően a rendszer maga nem nyereségorientált, hanem éppen az állami 
garanciavállalás biztosítja, hogy amennyiben a bevételei nem fedezik a kiadásait, az 
állam hozzájárul az alapokhoz.  
 

A társadalombiztosítási juttatásokra jogosultságnak két feltétele van:  
 a kockázati közösségben történő tagság és a közös alapokhoz történő (meghatározott 

időn át történő) hozzájárulás,  
 a kockázati esemény bekövetkezése.  

 
A rendszerből következően a társadalombiztosítás juttatási feltételei között nem szerepel az 
anyagi rászorultság.  
Mivel ezek tipikusan a munkavégző képességet érintő kockázatok, a kockázati esemény 
bekövetkezése az “indokoltságot” (azaz a munkavégző képesség elvesztését) automatikusan 
megalapozza. A juttatások fedezetét elsősorban a hozzájárulásokból képzett közös fedezeti 
alapok jelentik, emellett a kötelező társadalombiztosítási rendszerek alapjaihoz az állam is 
gyakran hozzájárul. Jellemzően a korábbi jövedelmek (és ezzel a hozzájárulások) 
nagyságához igazodik a társadalombiztosítási juttatások összege.  
 
A társadalombiztosítási jogi és a szociálpolitikai jellegű (szoros értelmében vett szociális jogi) 
ellátások áttekintő összehasonlítása:  
 
 Társadalombiztosítási jog Szociálpolitika joga 

 
Finanszírozás: saját (kockázati közösség tagjai) 

hozzájárulásából 
finanszírozás – költségvetési 
eszközökből 

 
Juttatási, 
jogosultsági 
feltételek: 

 
közös pénzügyi alapokhoz 
hozzájárulás megszabott időn 
keresztül + biztosítási esemény 
bekövetkezése  

 
rászorultság 
 

 
Juttatás 
mértéke: 

 
korábbi jövedelemhez és/vagy a 
befizetés időtartamához igazodik 

 
az igény kielégítésének minimális 
ill. társadalmi standardként 
elismert szintjéhez igazodik 
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A szűkebb értelemben használt meghatározásban a szociális jog mintegy a 
társadalombiztosítási jog párjaként, egyedül csak a szociálpolitika jogát, a nem-biztosítási 
alapú juttatások jogát jelenti. 
 
A szociális jog anyagi jogi normái az állampolgárt nem kötelezik, hanem jogosítják. Azaz a 
szociális jogi jogviszony alap-kötelezettje a közhatalom, ill. a közigazgatási szerv (azaz a 
“közösség”), az állampolgár pedig jogosultja: 
jogosult arra, hogy ellenszolgáltatás nélkül, a közösségi eszközökből olyan szolgáltatásokat 
ill. juttatásokat kapjon, amelyekre a szociális jogi rendelkezések hiányában csak 
ellenszolgáltatás fejében lenne jogosult.  
 
A juttatásban részesülő állampolgárnak azonban az eljárásban meghatározott 
kötelezettségeknek kell eleget tennie (igazolásokat bemutatnia, a hatósággal - helyzetének 
javítása érdekében - alkalmasint együttműködnie, ellenőrzést tűrnie). Ezek a kötelezettségek 
azt szolgálják, hogy a jogosultság - ill. annak esetleges korlátozása - megfelelő rendben 
megállapítható legyen, azaz a közösségi eszközökből csak az kapjon, aki valóban arra 
rászorul, (és csak az indokoltság mértékéig) de senki ne legyen kizárva, aki segítségre szorul.  
Így pl. szociális lakásra irányuló kérelem folytán létesülő jogviszonyban a lakást kérő 
állampolgárnak egészen más a helyzete, mint az építési engedélyt kérőnek.  
Mindkettőjük ügyfél egy közjogi jogviszonyban, azonban a helyzetük gyökeresen különbözik: 
az építési engedély kérésénél állampolgári kötelesség az eljárás megindítása, míg a szociális 
lakás kérelemnél egyéni elhatározás eredménye. Az építési engedély a kérelmezőnek nem ad 
többletjogot, csupán arra jogosítja, hogy amit korlátozás nélkül saját erejére ill. forrásaira 
támaszkodva lehetősége van megtenni, azt meg is tehesse. A lakásigény pozitív elbírálása 
viszont többletjogot ill. juttatást ad az állampolgárnak: ellenérték nélkül, vagy az 
ellenértéknek csupán egy részéért jut vagyonhoz, vagyoni értékű joghoz. Ennek megfelelően a 
hatóság mérlegelési jogköre ilyen esetben szélesebb, mint a hatósági engedélyezési 
eljárásban. 
 
A szociális jog az előzetes biztosítási idő, előzetes hozzájárulás feltétele nélkül, a rászorultság 
alapján nyújt, központi (költségvetési) eszközökből támogatást az arra rászorultnak ítéltek 
számára. Ezért pontosabb kifejezéssel a szociális jogot szociálpolitikai, avagy a jóléti 
juttatások jogaként is nevezik. 
 
A szociális jog a magánszemély és az állam közötti azokat a jogviszonyokat szabályozza, 
amelyekben a magánszemélyt pozitív jogok illetik meg az állammal (önkormányzattal), ill. az 
eljáró közigazgatási szervvel szemben. Az állami beavatkozás azt célozza, hogy a formailag 
egyenlő, de gazdaságilag-szociálisan egyenlőtlen felek között a helyzeti különbség 
csökkenjen. Mégpedig annak érdekében, hogy a jogilag egyenlő partnerként megjelenő 
munkavállaló és munkáltatói kapcsolatban a gazdaságilag, szociálisan gyengébb fél 
munkavállaló számára is lehetővé váljon a szerződési szabadság érvényesülése. 
 
A szociálpolitikai vagy más néven jóléti ellátások joga a társadalombiztosítási ellátásoktól 
eltérően nem biztosítási alapon, hanem kizárólag a szolidaritási elv alapján szervezett, egyéni 
rászorultság esetén elérhető ellátások juttatását szabályozza, amelyeket költségvetési 
eszközökből fedeznek.  
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A szociális jogban szereplő jutttatásoknak két csoportját különböztethetjük meg: 
  
 Az egyik fajtája az, amit “segélyezési típusú” juttatásnak, szociális segélyezésnak, 

azaz egyéni, tényleges rászorultságtól függő szociálpolitikai juttatásnak nevezünk.  
Ezeknek a feltétele az, hogy az illető személy rászorult legyen, azaz jövedelmi, vagyoni 
viszonyainál fogva nem képes arra, hogy megélhetését általában, vagy meghatározott alapvető 
szükségleteket (pl. utazási költséget, gyógyszereket, lakás fűtését, iskolai felszerelést stb,) a 
maga (esetleg családtagjai) számára biztosítsa. A juttatás igénybevételének feltétele tehát a 
rászorult helyzet dokumentálása, bizonyítása. 
 
 A juttatások másik fajtáját nevezhetjük “jóléti juttatások”-nak. Ezeknél a juttatás 

általában a jövedelmi, vagyoni helyzettől függetlenül, állampolgári jogon jár abban az 
esetben, ha – meghatározott helyzethez kötődően (pl. gyermekek nevelése, 
iskoláztatása, idős kor) – a személyt ill. az adott helyzetet a törvényhozó eleve 
rászorultnak, támogatásra indokoltnak ítélte.  

 
A leggyakoribb ilyen juttatások a családtámogatás azon formái, amelyeket automatikusan, a 
gyerekek gondozása ill. a gyerekszám alapján nyújtanak, a család jövedelmi helyzetére 
tekintet nélkül (idesorolandó a gyermekre tekintettel adott adókedvezmény is). Ide sorolható a 
gyermekeknek (tanulóknak) és időskorúaknak juttatott utazási kedvezmény, a gyermekek 
részére az iskolában nyújtott, minden gyermek által igénybevehető ellátások,  
tanszerjuttatások stb. 
 
Fontos kiemelni, hogy nem tartozik a szociális jog körébe a munkáltatók által az 
alkalmazottaik részére - akár kollektív szerződés, munkaszerződés alapján, akár önkéntesen - 
biztosított jóléti jellegű juttatások köre sem.  
A kollektív szerződés civiljogi jellege folytán ez (amennyiben egyáltalán “szabályozás”), 
semmiképpen nem jelent állami jogi szabályozást, ill. nem tekinthető közhatalmi eszközökkel 
történő gondoskodásnak. 
 
A szociális jog hatálya csak az állam által jogilag szabályozott és közhatalmi-
közigazgatási eszközökkel, ill. intézmények útján megvalósított szociális védelemre és 
gondoskodásra terjed ki.  
 
A szociális jogok részletes jogi szabályozása és a szociális ellátórendszer kiépítése az 
korábban az Alkotmányban (jelenleg már az Alaptörvényben), valamint nemzetközi 
egyezményekben is meghatározott kötelezettség.  

Az Alaptörvény II. cikke szerint: 

„Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi 
méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.” 
 
Az Alaptörvény egyes alapvető jogokat tartalmazó rendelkezései élén elvi jelleggel rögzíti az 
emberi méltóság sérthetetlenségét, amely valamennyi alapvető jog értelmezésére kihatóan 
hangsúlyosan, külön is kifejezi az emberi méltóság lényeges tartalmának érinthetetlenségét. 
Az emberi élettel egy mondatban, de attól elkülönítve említi a magzati életet, amelyet a 
fogantatástól kezdve védelem illeti meg. Az állam - az objektív intézményvédelmi 
kötelezettsége keretében - a megfogant, keletkezőben lévő emberi életnek is köteles védelmet 
nyújtani. 
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Sokan vitatkoznak róla, hogy mit jelent és mit nem jelent a második mondathoz 
hozzáillesztett mondatrész?! Ez a fél mondat akár jelentheti a terhesség-megszakítás tilalmát 
és a nő önrendelkezési jogának félretételét is. Bonyodalmak keletkezhetnek továbbá a 
mesterséges megtermékenyítés körül, ha minden megtermékenyített petesejt védendő 
jogalanynak számít, és betiltás fenyegetheti a megtermékenyített petesejt beágyazódását 
akadályozó fogamzásgátlókat is. 
 

Az Alaptörvény XIX. cikke rögzíti az állam azon szándékát, hogy minden magyar 
állampolgárnak megteremtse a szociális biztonságot. 

„(1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot 
nyújtson.  

 Anyaság,  
 betegség,  
 rokkantság,  
 özvegység,  
 árvaság és  
 önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén  

minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult. (a korábbi 
Alkotmány szövege a szociális biztonságra jogosultak körében az öregséget is külön 
nevesítette).  

(2) Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más rászorulók 
esetében a szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg. 

(3) Törvény a szociális intézkedések jellegét és mértékét a szociális intézkedést igénybe 
vevő személynek a közösség számára hasznos tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja. 

(4) Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló 
egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi 
intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő. Törvény az állami nyugdíjra való 
jogosultság feltételeit a nők fokozott védelmének követelményére tekintettel is 
megállapíthatja.” 

 
Jól hangzó, de komoly jogelméleti és ugyanakkor szociális problémákat vethet fel, a szociális 
juttatás hasznos közösségi tevékenységhez kötése. Aki rászorul a segítségre, azt segíteni kell 
és nem nevelni. A kötelességek teljesítését csak a pillanatnyi államhatalom mérheti és 
ellenőrizheti, a segítségre méltó státuszt csak az államhatalom adhatja meg, és lényegében 
nincs jogorvoslati lehetőség. Ennek károsságát csak akkor érezheti a polgár, ha ő az áldozat. 
Ahogy az alapjogokat nem lehet korlátozni még a méltatlan emberek számára sem, úgy itt is 
hasonló a helyzet.  
 
A szociális biztonsághoz való jog szociális jogok családjába tartozik, annak legjellemzőbb 
megnyilvánulási formája.  
 
A szociális jogok - közkeletű és a keletkezésükre utaló meghatározás szerint - második 
generációs alkotmányos jogoknak számítanak.  
 
Minőségileg különböznek az első generációs jogoktól (ilyen pl. a lelkiismereti és 
vallásszabadság) melyek alapvetően az államhatalom korlátozására irányulnak az 
állampolgári szabadság és autonómia biztosítása jegyében. 
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A szociális jogok annak az aszimmetrikus viszonynak a kiküszöbölésére, vagy az ebből eredő 
hátrányok enyhítésére jöttek létre, amely a magántulajdonra épülő polgári társadalom 
kialakulása során keletkezett a gyengébb, a vagyonnal nem rendelkező fél oldalán. 
Megoldásnak alapvetően az állami beavatkozás kínálkozott. 
 
A szociális jogok körében az államtól cselekvést, aktív magatartást követelnek meg.  
(ellentétben a klasszikus alapjogokkal, ahol az államtól nem beavatkozást, hanem passzivitást 
vártak el). 
Az állami aktivitásnak alapvetően két iránya alakult ki: 
 
 beavatkozás a gyengébb fél érdekében azokba a viszonyokba, amelyek egyébként a 

felek egyenjogúságára épülő magánjogi viszonyoknak számítottak. (Az ilyen típusú 
beavatkozás mentén jött létre a munkajog egész intézményi rendszere.)  

 anyagi eszközöknek a biztosítása. Az ilyen anyagi eszközök juttatásának jogcíme lehet 
például a szociális rászorultság.  

 
A szociális jogok szorosan kapcsolódnak a munkajoghoz, a nemzetközi dokumentumok 
lényegében a munkajog alapintézményeit is a szociális jogok körébe sorolják. 

 
 a munkából származó jövedelmek egyes személyeknél nem biztosították az egészség 

megőrzésének, a gyógyításnak, az orvoslásnak a költségeit;  
 a munkából származó jövedelmek gyakran nem képesek biztosítani az egyéni 

katasztrófák (pl. a házastárs halála) anyagi következményeinek az elhárítását; 
 a munkaképesség normális, öregkori elvesztése egzisztenciális nehézségekkel jár. 

 
A magánbiztosítás, - ha volt egyáltalán-, az érintettek jelentős részének  túl költséges volt.  
A szakszervezeti szférában szerveződő biztosítási formák - betegségi, baleseti, nyugdíj stb. - a 
szociális katasztrófák következmények elhárítását szolgálták, de esetlegesek voltak és 
szegényesek.  
 
Ilyen körülmények között a társadalombiztosítás, illetve annak társadalmi méretű 
kiterjesztése, általánossá és kötelezővé tétele - az állam valamilyen mértékű szerepvállalását 
jelentette. 

 
Az Alaptörvény szerint „Magyarország  
 a szociális biztonságot a szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja 

meg. 
 
 az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló egységes állami 

nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi intézmények 
működésének lehetővé tételével segíti elő. 

 

Ez utóbbiból elvben az is következik, hogy a társadalombiztosítás megszervezése, fenntartása 
állami feladat. Bár az állam láthatóan igyekszik teljesen kivonulni a társadalombiztosítás 
költségvetési támogatásából, az állam helytállási kötelezettségét (mögöttes felelősségét)  még 
jogszabály tartalmazza. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 3. §  (2) szerint  „Az 
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állam a társadalombiztosítási ellátások fedezetét akkor is biztosítja, ha a társadalombiztosítás 
kiadásai a bevételeket meghaladják.„ 

A munka világához szorosan kötődő társadalombiztosítás azonban nem képes minden esetben 
megteremteni a szociális biztonságot.  
 
A társadalombiztosításból kimaradtak, a munkanélküliek, az eltartottak magas száma miatt 
nehéz anyagi helyzetbe kerültek szociális biztonságát, megélhetésüket, állami támogatással, 
szociális ellátórendszer fenntartásával kell biztosítani.  
 
 
4) Munkamegosztás a szociálpolitikában, a civilszervezetek szerepe 
 
 
A szociális ellátások különféle szervezetek közvetítésével jutnak el a szociálpolitika 
alanyaihoz. Nagyszámú és sokféle szervezet működik közre ebben a tevékenységben. Közöttük 
differenciált munkamegosztás alakult ki. 
A léthez való jog biztosítása, a szociális biztonság megteremtése és szavatolása az állam 
feladata. 
Az állami szervek között az államszervezetben elfoglalt helyüknek megfelelően oszlanak meg 
a szociálpolitikai hatáskörök és a feladatok. 
A szociálpolitika a szocializmus 40 éves időszakában állami monopólium volt. A 80-as évek 
vége felé ez a monopólium lassan megszűnt, megjelentek az egyházak, karitatív szervezetek és 
ún. non profit vállalkozások. 
 
A szociálpolitika “gazdája” és fő felelőse napjainkban is az állam. Az államé a szociális 
jogalkotás, a szociális újraelosztás, a szociális ellátás megszervezésének joga és kötelessége. A 
nem állami szektor az ellátás szervezésében javításában, teljesebbé tételében kapott igen 
fontos, de az államéhoz képest mégis csak kisegítő szerepet. 

 
 
 
A szociálpolitikában részt vevő szervezetek és személyek 
 
 Állami szervek 

– Országgyűlés: szociális törvényalkotás, beleértve a költségvetési törvényt is. 
– Kormány: Szociális törvények végrehajtása (másodlagos jogalkotás); törvényszintű 

szabályozást nem igénylő (elsődleges) jogalkotás; a szociális közigazgatás megszervezése 
és felsőszintű irányítása. 

 Miniszterek:  
 a szociális ágazat irányítása;  
 a szociálpolitikai költségek fedezetének biztosítása, a költségvetési törvény 

végrehajtása; 
 a saját ágazatukat érintő szociálpolitikai kérdések igazgatása. 

– Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság: A 
társadalombiztosítás igazgatása. 

 
 Önkormányzatok 

Az önkormányzati és egyéb törvényben meghatározott szociális feladatok. 
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 Gazdálkodó szervezetek 

Az ún. vállalati szociálpolitika. Ide tartozik: a munkavédelem, a munkakörülmények javítása, a 
foglalkozási rehabilitáció, munkásszállások, gyermekintézmények fenntartása, a vállalati 
üdültetés, lakásépítési támogatás, segélyezés stb. 
 
 Az állampolgárok szervezetei (civil szervezetek) 
– Kifejezetten szociálpolitikai célú szervezetek, egyesületek, alapítványok, amelyek 

öntevékenyen és önzetlenül végeznek általános vagy speciális irányú szociális munkát. 
– Érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezetek, amelyeknek a tevékenysége a szociális 

szférára is kiterjed, vagy azt érinti. 
– A hivatásszerűen és ellenszolgáltatás ellenében szociális ellátást vállaló 

munkaszervezetek, egyéni és társas vállalkozások. 
 
 Az egyházak 

Igen jelentős szociálpolitikai tevékenységük hézagpótló, az ellátás színvonalát nagyban emeli. 
 
 Az egyes emberek, kiscsoportok 

Az egyes emberek, családok nemcsak alanyai a szociálpolitikának, hanem tevékeny részesei is, 
amikor egyénileg vagy kisebb (pl. lakóhelyi, munkahelyi) közösségeikben pénzbeli vagy 
természetbeni adományaikkal vagy önzetlen munkájukkal fejezik ki szolidaritásukat. 
 
A civilszervezetek által végzett szociális gondoskodást érintő jogi szabályok nem tartoznak 
ugyan a szociális jog körébe (inkább az alkotmányjog, azon belül is az egyesülési jog körébe 
tartoznak), ez azonban nem jelenti, hogy áttételesen az államnak ne volnának kötelezettségei 
ezeknek a szerveknek a működésével kapcsolatban.  
 
Az Alaptörvény VIII. cikk (2) bekezdése szerint: „Mindenkinek joga van szervezeteket 
létrehozni, és joga van szervezetekhez csatlakozni.” 
Az állam kötelezettsége, hogy az ilyen szervezetek által létező "civilszféra" fennmaradását és 
működőképességét elősegítse, hiszen ezek elengedhetetlen alkotóelemei a demokratikus 
államberendezkedésnek, és éppen szociális téren fontos funkciót töltenek be.  
Az állam a szociális gondoskodást végző szervezeteket – és ezáltal közvetve a rászorulókat – 
számos módon támogatja pl: 

 a közhasznú társadalmi szervezetek (pl. alapítványok) részére a jövedelemadóból 
felajánlható egy százalék; 

 a társadalmi szerveknek juttatott, a Parlament által évről évre újra megállapított és 
újraosztott költségvetési támogatás; 

 adó és illeték kedvezmények. 
 
Néhány ismertebb szociálpolitikai feladatokat is ellátó civil (egyházi) szervezet 
 
 A Vöröskereszt Mozgalom 

 
A háború áldozatainak megkülönböztetés nélküli, intézményes nemzetközi védelme a XIX. 
század második felében vált megvalósítható és mozgósító programmá. A történelmileg 
szükségszerű lépést az 1859-ben lezajlott Solferinói csata ösztönözte. Az ütközet, amely az 
osztrák és az egyesített francia-szárd haderők között zajlott, óriási áldozatokat követelt. Henry 
Dunant svájci üzletember a csatatéren látva a negyvenezer halottat és sebesültet, 
megrendülten kereste a segítségnyújtás lehetőségét. A szomszédos falu lakosaiból önkéntes 
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segélycsapatokat szervezett, amelyek nemzetiségre való tekintet nélkül vettek részt az 
ápolásban, segítségnyújtásban. E megrendítő élmény késztette Henry Dunant-t arra, hogy 
javaslatot fogalmazzon meg a háborúk áldozatainak védelmére és kezdeményezze egy 
segélyszervezet létrehozását. 
Így indult egy eszme, melynek hatására megalakult a humanitárius mozgalom, a Vöröskereszt 
(1863.). 
A megalakuló mozgalom svájci állampolgárságú kezdeményezői a vörös kereszt jelképének. 
(a svájci zászló – piros alapon fehér kereszt – inverzét) a fehér alapon vörös keresztet  
javasolták  
Ezek után a különböző országokban sorra alakultak a nemzeti társaságok, amelyek a 
humanitárius eszmét és a jelképet elfogadva célul tűzték a segítségnyújtást, kezdetben 
elsősorban a háborúk sérültjeinek. 
Tekintettel arra, hogy a mozgalom kiterjedt az iszlám országokra is, így a jelkép kiegészült a 
vörös félholddal. 
A Föderáció székhelye a semleges Svájcban, Genfben van, de szerte a világon regionális 
képviselettel rendelkezik – Budapesten is – a ma már 186 országban működő Vöröskereszt, 
Vörösfélhold szervezetek munkájának segítésére. 
A Magyar Vöröskereszt a II. világháború és az azt követő diktatúrák után 1957 tavaszán kapta 
vissza önállóságát. Feladata az egészségügyi ismeretterjesztés, térítésmentes 
véradásszervezés, ápolónőképzés, polgári védelemmel együttműködés, az ifjúság körében 
végzendő szervezés és az üzemekben vöröskeresztes szervezetek létrehozása. A későbbi 
években új szociálpolitikai kezdeményezések bővítették a feladatokat (családgondozói 
szakszolgálat, mozgássérült gyermekek táboroztatása, véradó központok, szociális otthonok 
létrehozása). 
Kiemelt jelentőségű a szervezet részvétele a nemzetközi katasztrófa-segélyezésben (a 
közelmúltból jó példa erre a kárpátaljai, romániai árvíz, délkelet-ázsiai szökőár, stb.).  
A Magyar Vöröskereszt – a társadalmi igényeknek megfelelően- szociális és gyermekvédelmi 
intézményeket működtet országszerte. 
 
A hajléktalan emberek részére 

 népkonyhák 
 átmeneti szállások, éjjeli menedékhelyek 
 idősek otthona 
 rehabilitációs szálló 
 nappali melegedők 

Családok és gyermekek részére 
 gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 
 családok átmeneti otthona 
 szakápolói szolgálat 
 és támogató szolgálat.  

áll rendelkezésre. 
 
Segélyezés 
A megyei és területi szervezeteken keresztül rendszeresen és folyamatosan történik a lakosság 
segélyezése. A szükségletek feltárásában a Vöröskereszt alapszervezetei szorosan 
együttműködnek helyi és kisebbségi önkormányzatokkal, egyházakkal, civil, karitatív 
szervezetekkel, családsegítőkkel, gyermekjóléti szolgálatokkal, védőnőkkel, pedagógusokkal. 
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Szociális akciók 
A területi szervezetek többsége lehetőségeihez mérten igyekszik jeles napokhoz kapcsolódó 
akciókat szervezni (világnapi segélyakció, Anyák napja, iskolakezdés, karácsonyi 
szeretetakció stb.). Az egészségkárosodott, krónikus betegségben szenvedő gyermekek és 
fiatalok, valamint idősek részére üdültetési és kirándulási programokat szerveznek. 
  
 
 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

 
A Máltai Szeretetszolgálat kapcsán az emberek többségének a Máltai Lovagrend is eszébe jut. 
Ennek alapja az lehet, hogy több mint kilencszáz éve „A hit védelme és a szegények 
istápolása" minden Máltai szervezet jelmondata a világon. A hit védelme és a szegények 
istápolása bizonyosan más tartalommal bírt a Szent Föld védelme és a török birodalom elleni 
hősies harcok idején. A szervezet napjainkban intézményében megújulva tiszteletreméltó 
szociális szerepet tölt be a világ számos országában.  
1989. február 10-én Magyarországon Kozma Imre atya vezetésével alakult meg a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat. Alig kezdődött meg a Szeretetszolgálat intézményes kialakítása, 
Közép- és Kelet-Európa olyan társadalmi és politikai események színterévé vált, amelyek a 
Szolgálatnak történelmi szerepet adtak.  
A Szeretetszolgálat legismertebb segítő és mentőakciói: 
1989 augusztusa és novembere között - a berlini fal leomlásáig tartó időszakban - 50.000 
keletnémet menekült ellátásáról gondoskodott a Szeretetszolgálat.  
1989 karácsonya előtt Romániában fegyveres harc kezdődött a diktatúra megdöntésére, ég 
még mielőtt Európa ocsúdni kezdett, indultak, az adományokkal megrakott teherautók és a 
hátizsákos fiatalok, hogy gyógyszerrel, élelemmel, ruhaneművel segítsék az évtizedek alatt 
elszegényedett társadalom legszegényebbjeit.  
1991-ben a kis népek államaiból mesterségesen összetákolt Jugoszláviában kezdtek dörögni a 
fegyverek. Ennek következtében közel 60.000 ember - magyarok, horvátok, bosnyákok - 
menekítette a puszta életét Magyarországra sokszor a Szeretetszolgálat járművein. A 
menekültek ellátásában a Máltai Szeretetszolgálat jelentős szerepet töltött be.  
 
A magyar  kormányszervek az ezredfordulón olyan szociális és szociálpszichikai feszültségek 
kezelését bízta (szerződésekkel ill. hallgatólagosan) a karitatív szervezetre, amelyeket a 
társadalom igazgatási, szociális és egészségügyi intézményhálózata nem tudott megoldani.  
 
Így került sor: 
 a hajléktalan embereket gondozó hálózat kialakítására, 
 a beteg és a megfáradt, magukra maradt idős embereket gondozó, ápoló intézmények 

megnyitására, 
 testi és szellemi korlátozottságban élő embertársaink élethelyzetét segítő programok 

beindítására, 
 a folyamatos megélhetési gondokkal küzdő, kilátástalan helyzetben lévő családok, 

családtöredékek intézményes felkarolására, 
 az elhagyott, árva és súlyosan veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekek, fiatalok 

felnevelésére, óvására, tanítására szervezett otthonok, szolgálatok megteremtésére. 
  
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat sokágú tevékenységét legjobban az adomány kifejezés 
szimbolizálja, amely olyan ajándék, amit azért kapunk, hogy tovább adhassuk.  
Mert adomány a nélkülöző embertársunknak adott élelem, ruhadarab, gyógyászati 
segédeszköz, gyógyszer, adomány a fürdetés, a jogi tanács, a lelki krízist oldó szó. Adomány 
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a biztonságot nyújtó szállás, a szeretetteljes gondozás, ápolás, a gyógyíthatatlan betegek 
utolsó napjaiban nyújtott vigasztalás, a sérült emberekkel való figyelő és értő törődés. Az 
adományok mögött a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közel nyolcezer önkéntesének szolgáló, 
szervező és gyűjtő munkája áll. 

 
5) A szociális jog alapelvei 
 
Alapelveken, vagy irányító elveken általában valamely jogág szabályzását meghatározó olyan 
általános elveket, normaként érvényesülő értékeket értünk, amelyek az adott jogág 
szabályainak egészében jutnak érvényre. Ennek megfelelően az alapelvek nem minden 
esetben fogalmazódnak meg egyetlen konkrét szabályban, bár a nagyobb törvények gyakran 
tartalmaznak ún. "Általános rendelkezések"-et, ill. "Bevezető rendelkezések"-et, amelyek 
között gyakran ilyen elvi (alapelvi) jellegű rendelkezések is helyt kapnak. Az alapelvek 
iránymutatásul szolgálnak, mind a jogalkotó számára a szabályok kialakítása során, mind 
pedig a jogalkalmazó (munkáltatók, közigazgatási szervek, bíróságok) számára a szabályok 
értelmezése és konkrét esetekre történő alkalmazása során.  
 
A szociális jog legfontosabb alapelvei:   
 
 a munkához való jog és a minimális (alapvető) ellátáshoz való jog párosan 

érvényesülő elve, 
 az önsegély és szolidaritás párosan érvényesülő elve, 
 a jövedelem-kompenzáció és rehabilitáció (reintegráció) összekapcsolt elve, 
 az egyenlő elbánás elve, 
 az érdekek összehangolásának elve, 
 a részvétel elve, (az érintettek beleszólási lehetősége a szabályok kialakításánál és 

ellenőrzésénél). 
 

 a munkához való jog és a minimális (alapvető) ellátáshoz való jog párosan 
érvényesülő elve, 

 
A munkajog a munkahelyen belül érvényesül (elsősorban a már megszerzett munka, állás 
biztonságát, az abban végzendő munkához való jogot garantálja), addig a szociális jog a 
munkahelyen kívül érvényesül: a szociális jog szabályainak kell biztosítania ill. előmozdítania 
a munkahelyre jutást ill. visszajutást – és emellett az elvesztett jövedelem valamilyen 
kompenzációját, ez azonban már átvezet a “minimális jövedelem” vagy “alapjövedelem” 
biztosításának elvéhez. A rendszeres “minimális jövedelemhez” való alanyi jogot minden 
modern szociális rendszer biztosítja olyan esetekre, amikor az egyénnek semmi más 
jövedelme nincs.  
 

 az önsegély és szolidaritás párosan érvényesülő elve, 
 
Az önsegély elve alapján a jogrend a felnőtt embereket autonóm, szabad akaratú, független 
lényként tekintve el is várja tőlük, hogy maguk és családjuk megélhetéséről képességeikhez 
mérten maguk gondoskodjanak, és nehézségeik megoldására elsősorban maguk, ill. maguk is 
tegyenek erőfeszítéseket. Ezt juttatják kifejezésre a különböző juttatások – elsősorban a 
munkaképesség vagy a munkahely elvesztése esetére járó juttatások – feltételei között a 
rászorult, jogosult személy együttműködésére, öntevékenységére vonatkozó előírások. 
Ezzel párhuzamosan érvényesül a szolidaritás elve (amely a francia forradalom harmadik 
jelszavának, a szabadságjogok mellett mára gyakran elfelejtett “testvériség” gondolatnak 
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modern kifejezése), amely azt a morális kötelezettséget rója a nehéz helyzetbe jutott 
személyek szűkebb vagy társadalmi környezetére, hogy a bajba jutottnak – a szükség 
mértékéhez arányló – segítséget nyújtson. A szolidaritás elvének egyik megnyilvánulása, 
hogy a pénzbeni szociális juttatásokat (különösképpen a rendszeres juttatásokat) illetőleg a 
juttatásokra jogosultság jövedelemhatárát az öregségi nyugdíj legkisebb összegében határozza 
meg. Mivel a nyugdíjak összegének (és ezzel a legkisebb nyugdíj összegének) éves 
meghatározása a keresetek növekedésétől (is) függ, a szabályozás automatikusan biztosítja 
azt, hogy a szociális jövedelmeknek nem szakadnak el a társadalom egészének átlagos 
jövedelmi alakulásától. 
 

 a jövedelem-kompenzáció és rehabilitáció (reintegráció) összekapcsolt elve 
 
A szociális jog egyik kiinduló elve, hogy azokban az esetekben, amikor a munkajövedelem 
elvesztése teszi szükségessé a szociális segítséget, az elveszített jövedelem pótlásával 
(jövedelem-kompenzáció biztosításával) biztosítsa a közösség azt, hogy az egyén 
meghatározott társadalmi norma alá ne kerüljön. A jövedelem-kompenzáció biztosítása 
elsősorban a biztosítási alapon nyújtott, a jövedelemmel azonos, vagy arányos jövedelem-
pótlás. A kompenzáció elve azok esetében is helyettesítő jövedelem pótlását diktálja, akik 
társadalombiztosítási ellátásra nem szereztek jogot, vagy jogosultságukat kimerítették.  
A szociálpolitikai ellátások jellegéből folyóan azonban ez a jövedelem nem az esetleges 
korábbi jövedelemmel arányos, hanem alacsonyabb, általában egységes, vagy az egyéni 
rászorultsághoz igazodó összeg. 
 
A modern szociális jog a jövedelemkompenzációval legalább azonos, vagy fokozottabb 
mértékben érvényesíti a rehabilitáció/reintegráció, azaz a munkaerőpiacra, az aktív keresők 
csoportjába való visszajuttatás elvét. Ez elsősorban a munkavégző képesség elvesztése, 
megváltozása, valamint a munkahely elvesztése esetén kerül előtérbe.  
 
A munkaerőpiaci rehabilitáció esetén a keresőképesség és kereső státusz visszanyerésével a 
kompenzációra fordított közösségi eszközök jelentős része megtakarítható. Alapvető 
jelentőségét az adja, hogy az egyén autonómiáját, emberi méltóságát és életének teljességét az 
önálló munkavégzés és piaci jövedelemszerzés jobban biztosítja, mint a szociális jövedelem.  
 

 az egyenlő elbánás elve, 
 
Az egyenlő bánásmód követelménye tiltja a megkülönböztetést valamennyi olyan alapon, 
amely vonások (rendszerint az egyén akaratától, döntésétől független tulajdonságok) alapján a 
társadalomban az emberi kisebbségi csoportok különböztethetők meg: ilyen elsősorban a faj 
(bőrszín), az etnikai vagy nemzeti hovatartozás, a nem, de ilyen tiltott megkülönböztetési alap 
a vallás, az életkor, a testi fogyatékosság, vagy a szexuális orientáció is. Az egyenlő elbánás 
elve azonban nem egyforma juttatásokat, hanem a szociális juttatás típusához és céljához 
igazodó egyenlő bánásmódot jelent. Tilos megkülönböztetést tenni a társadalombiztosítási 
juttatásokra jogosultság feltételei – szolgálati idő, befizetés nagysága, a juttatás 
kiszámításának szabályai tekintetében, vagy a rászorultság feltételei tekintetében a fenti 
feltételek alapján), de nem jelent szociális jogi szempontból diszkriminációt, ha az azonos 
szabályok alapján – egyéb (munkaerő-piaci, biológiai) okok miatt – valamely csoport eltérő 
juttatásokhoz jut.  
A történelmileg kialakult, és a társadalmi tudatba is mélyen bevésődött egyenlőtlenségek 
korrigálására azonban nem elegendő a puszta egyenlő bánásmód, a súlyos hátrányoktól 
szenvedő csoportok (a magyar társadalomban elsősorban a romák, nők és a fogyatékosok) 
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számára pozitív, támogató intézkedésekkel kell a többségi társadalomhoz tartozókéval azonos 
esélyt teremteni, ennek hiányában az egyenlőség elvének megvalósulásáról nem beszélhetünk.  
 

 az érdekek összehangolásának elve, 
 
A szociális jog közösségi eszközökből – a befizetett adókból – nyújt ellenérték nélkül 
pénzbeli vagy egyéb formában juttatást (szolgáltatást) egyéneknek és családoknak, ezáltal 
ellentétes érdekeket egyeztetve össze.  
Egyrészről fontos egyéni és közösségi érdek, hogy mindenki erejéhez mérten járuljon hozzá a 
közterhekhez, valamint gondoskodjon maga és családja ellátásáról, másrészről ugyanilyen 
fontos egyéni és közösségi érdek az, hogy senki, és legfőképpen ellátásra szoruló gyermek (a 
szülők helyzete miatt) ne kerüljön a társadalmi standard alatti anyagi és szociális helyzetbe, 
különösképpen, pedig fizikai létét is fenyegető nélkülözésnek ne legyen kitéve.  
Az ellentétes érdekek összeegyeztetését, az érdekösszhang megteremtését szolgálja a 
juttatási feltételek jogszabályi előírása. Ebben a szabályozási feladatban a törvények és 
kormányzati normaalkotó tevékenység mellett számottevő szerepet játszanak a helyi 
önkormányzatok, tekintettel arra, hogy mind a “standard”-ok, mind, pedig az ennek megfelelő 
életszínvonal eléréséhez szükséges, elvárható erőfeszítések lényegesen különböznek 
régiónként, de még helységenként is. Az érdekösszhang megteremtése – azaz pl. a szociális 
standardok helyi megállapítása, de ugyanígy a rászorultság mértékének helyi, sőt egyéni 
értékelése is – célszerűbben végezhető el a helyi önkormányzatok által. 
 

 a részvétel elve 
 
A részvétel elve – azaz a döntésekkel érintetteknek a döntések kialakításában részvétele – 
minden fajta demokratikus hatalomgyakorlás alapvető vonása. Civilizált társadalmakban ez a 
részvétel az érintetteket képviselő nem-kormányzati, azaz civilszervezetek bevonásával 
történik. A szociális védelem területén a demokratikus közigazgatás eme követelményének 
fokozott jelentősége van, tekintettel a „védelem”, „gondoskodás” intézményes 
megvalósításával egyébként is együttjáró függőség kialakulásának veszélyére. A szociális 
védelem egyes ágazataira vonatkozó törvények általában tartalmaznak rendelkezést az 
érdekeltek képviselőinek bevonására (pl. szakszervezetek, üzemi tanács, participációs 
képviseletek).  
 
 
6) A szociális védelmi modellek 
 
 
A szociális jogok védelmére kialakult rendszerek elnevezésére a legáltalánosabb értelemben 
használt a "jóléti rendszer" kifejezés, de időnként előfordul a "szegénygondozás", 
"szegénypolitika" elnevezés is. 
A szociális gondoskodás területén négyféle szociális védelmi modellt szoktak 
megkülönböztetni: 

a) a skandináv jóléti állam modellje (szociáldemokrata), 
b) a "bismarcki-modell” (konzervatív), 
c) az angolszász országok modellje (liberális), 
d) az európai „latin-övezet országainak” jóléti rendszere.  

 
amelyek egyben történelmi-politikai modelleket is jelentenek: az ún. szociáldemokrata, a 
konzervatív, végül a liberális modellt. Míg a szociáldemokrata modell a skandináv országokra 
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jellemző, az ún. konzervatív modell a porosz (bismarcki) hagyományokra épülő, és a lassított 
polgári fejlődés (nyugat-) közép-európai országaira jellemző, végül a liberális modell az 
angolszász országok modellje.  
 
Az európai szociális integráció célja, hogy ezeket a különböző történeti modelleket távlatilag 
egy közös rendszerben egyesítse. 
 
 
1. A skandináv jóléti állam 
 
A szolgáltatások magas színvonala és a rendszer demokratizmusa miatt a legfejlettebb 
modellnek a skandináv államokat (ezek között is elsősorban Svédországot) tartják.  
 
A skandináv államok "munka központú" országok: ezekben az országokban tehát különös 
hangsúlyt kap a mindenki számára biztosítandó munkához való jog. 
Ezeknek az államoknak a szociálpolitikájában a hangsúlyt elsődlegesen nem a 
munkanélküliek kiesett jövedelmét kompenzáló megoldásokra helyezik, hanem az álláshoz 
jutás lehetőségének a megteremtésére.  
 
A szociális juttatásokat az univerzalizmus jellemzi, azaz az, hogy juttatásait mindenkinek 
biztosítja meghatározott esetekben, válogatás (a rászorultság, és különösen az "érdemesség” 
vizsgálata) nélkül. Elsődleges stratégiája szerint támogatást elsősorban az aktív 
munkaerőpiacra történő belépéshez, ill. az ott maradáshoz, azaz az állásban tartáshoz nyújt és 
ez teremti meg a "szociális polgár" mivolt intézményes fogalmát. A támogatás egyik alapvető 
módja széleskörű képzési, továbbképzési és átképzési programok finanszírozása, illetőleg a 
képzésben történő részvétel idejére történő bérkompenzáció. Meghatározó szerepet kap 
emellett ebben a rendszerben állami munkahelyek teremtése.  
 
A skandináv állam nem mint segélyező jelenik meg elsősorban az állampolgárok felé, hanem 
mint olyan “kéznél levő” munkáltató, akihez a munkahely elvesztése esetén állásért fordulni 
lehet, azaz, mint első helyen fellépő helyettesítő munkáltató.  
 
A skandináv rendszert a munkához való jutás lehetőségének előtérbe állítása mellett a 
gyermeknevelési, továbbtanulási, családi pótlék jellegű juttatások széles köre jellemzi. A 
munkaerőpiacról végképp kilépő idős személyek részére állampolgári jogon biztosít 
alapnyugdíjat. Mindezek folytán a segély jellegű “alapjövedelem” (minimális jövedelem) 
juttatása a skandináv rendszerben csak kivételesen jut szerephez. 
 
 
2. A "bismarcki-modell” 
 
Németország, Ausztria valamint a közép-európai országok tekinthetők a szociális jóléti 
rendszerek szempontjából "Bismarck-i országok" csoportjába tartozónak.  
Ezen országok hosszú ideje a kompenzációs megoldásokat részesítették előnyben. Ez azt 
jelenti, hogy az ilyen célú állami eszközöket támogatásokat elsősorban a munkaerőpiacról 
történő távozást, vagy éppen kívül maradást (be sem lépést) segítő juttatásokra fordítja. Ezért 
– a gazdasági fejlődés erőteljes ösztönzése mellett - az állás elvesztése, vagy az elhelyezkedés 
meghiúsulása esetén nyújtott keresetpótló juttatások állnak stratégiailag a szociális rendszer 
előterében. A "munkához való jogot" mintegy a "szociális biztonsághoz való jog" váltja fel.  
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Az állam ebben a rendszerben - a skandináv modellel való összehasonlításban - elsődlegesen 
nem munkáltatóként, hanem kompenzáció-fizetőként áll helyt a polgárokkal szemben.  
Ez a rendszer eredetileg erőteljesen család-orientált (ennek megfelelően a nőknek mind 
munkaerőpiaci, mind szociális juttatásokra való jogai jelentősen különböztek a férfiakétól), az 
idők folyamán azonban erről fokozatosan áttér az egyént előtérbe helyező juttatásokra. 
 
3. Az angolszász országok 
 
Az angolszász országok (elsősorban Nagy Britannia és az Amerikai Egyesült Államok, 
valamint Ausztrália és Új-Zéland) szociális joga hagyományosan a "reziduális" elvet helyezte 
előtérbe.  
Az állam nem első helyen, hanem éppen ellenkezőleg, utolsó helyen elérhető segítségnyújtó 
(amikor már semmi és senki más nem elérhető). 
A munkába-állítást az angolszász rendszer a skandináv országoktól eltérően nem elsősorban 
az ösztönzés és támogatás, valamint állami munkahelyek megteremtésének eszközével, 
hanem kényszerrel kívánja elérni. 
 
A pénzügyi támogatásoknak, képzési programoknak a szerepe nem jelentős.  
A juttatásokra való jogosultság megítélésénél univerzalizmus helyett szelektivizmus jellemzi, 
mint a rendszer egyik elvi alapja. Ennek következtében a juttatásra ritkán van jogosultság, és 
a juttatás tényleges nyújtása a "végső rászorultság" mellett (vagy azzal együttesen) az 
"érdemesség" megítélésétől is függ.  
 
 
4. Az európai latin-övezet országainak jóléti rendszere 
 
A Földközi tenger európai országai sajátos, a szociális gondoskodás rendszerét tekintve önálló 
övezetet alkotnak (Spanyolország, Portugália mellett idetartozik Görögország, Olaszország, 
bár jelentős egyedi sajátosságokkal, és - lazán kapcsolódva idesorolható Franciaország is). 
 
Ezt a rendszert a "fejletlen jóléti állam" modelljének is nevezik. A munkába állás, a 
munkavállalás előmozdításának eszköze ezekben az országokban is elsősorban a kényszer és 
kötelezés, nem a támogatás és ösztönzés. Eltérést eredményez az angolszász országoktól a - 
katolikus egyház hagyományain alapuló - tradicionális jóléti gondozás jelenléte.  
amely részben pótolni tudja a hiányzó intézményi gondoskodást.  
 
Jellemzi ezt a rendszert az átfogó állami foglalkoztatáspolitika hiánya vagy gyengesége, 
amely ugyanakkor nem párosul szilárd, intézményes jóléti kompenzációval.  
 
Ezekben az államokban a szociális intézményrendszer és a megfelelő társadalmi feltételek 
kialakítása a skandináv rendszernél lassabban formálódik. Bár a fejlődés az Európai Unióban 
nyilvánvalóan a szociális biztonság modern intézményeinek kialakítása felé vezet, a gazdasági 
válság lelassíthatja ezt a folyamatot. 
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7) A rehabilitáció szociális jogi vonatkozásai 
 
A rehabilitáció fogalma 
 
A munkaképesség tartós csökkenése vagy elvesztése és a vele járó létbizonytalanság az egyik 
legrégebbi kockázat. 
A társadalom többféle módon gondoskodhat azokról a tagjairól, akik valamilyen baleset, 
betegség, vagy születés óta fennálló rendellenesség következtében munkavégző képességük 
egy részét elveszítették.  
 
A munkaképesség tartós csökkenése vagy elvesztése miatti gondoskodás két alapvető 
formája:  
 a jövedelem kompenzáció és  
 a megmaradt munkaképesség hasznosítása, a rehabilitáció 

A kétféle megoldás alternatívaként (vagylagosan) és komplementer (egymást kiegészítő) 
jelleggel is érvényesülhet. 
 
Az elvesztett jövedelem pótlása, valamilyen fokú kompenzációja a társadalombiztosítás 
eszközeivel (ennek hiányában pedig elsősorban segélyezés útján) az egyik mód.  
Természetesen, ha a munkaképesség csökkenés olyan baleset, üzemi baleset vagy 
foglalkozási eredetű megbetegedés eredménye, amelyért a munkáltató, vagy másik személy 
felelősséggel tartozik, akkor, az ezért kapott kompenzáció nem szociális juttatás, hanem 
polgári jogi alapon járó kártérítés.  
 
A megmaradt munkaképesség lehető legteljesebb hasznosításának elősegítése, a rehabilitáció,  
nemcsak a megélhetést biztosító jövedelmet, hanem ezzel együtt teljesebb emberi élet 
lehetőségét is nyújtja. 
 
Ma már általában a gondoskodás mindkét formájával találkozunk (főleg a munkához való jog 
elvét is tudatosan érvényre juttató szociális rendszerekben), azonban annak hangsúlya, 
alapvető iránya még mindig eltérően helyezheti előtérbe a kompenzációs vagy a rehabilitációs 
elvet.  
A hangsúlykülönbség a jogi szabályozásban elsősorban a finanszírozás oldaláról jelenik meg: 
jelenti egyrészről azt a választást, hogy az állam (kormányzat) a csökkent vagy megváltozott 
munkaképességűekről történő gondoskodás céljára az állampolgároktól, gazdasági 
szervezetektől (adók vagy járulékok formájában) beszedett összeget  

 készpénzutalás formájában, vagy pedig  
 a foglalkoztatás elősegítését célzó beruházásokra, munkahelyek kialakítására, 

képzésükre költi.  
De jelenti másrészről azt is, hogy a rehabilitációt, munkáltatók rehabilitációs tevékenységét a 
kormányzat rendelkezésére álló pénzügyi befolyásoló eszközökkel (adókedvezményekkel, 
dotációval)  mennyiben ösztönzi a – piaci versenynek kitett – munkáltatók  rehabilitációs 
tevékenységét.  
 
A múltban (amikor már ez a gondoskodás egyáltalában megjelent), a kompenzációs elv volt 
túlsúlyban, azaz gondoskodás szinte egyedüli, de legalábbis legfőbb módja az elvesztett 
jövedelm kompenzációja volt, közvetlen készpénz támogatás útján (emellett kisegítő jelleggel 
természetbeni ellátás ill. gondozás).  
A rehabilitációs elv, azaz a munkában megtartásnak, ill. munkábaállás elősegítésének 
előtérbe helyezése és ezzel a foglalkozási rehabilitáció, mint önálló támogatási forma 
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megjelenése csak az utóbbi évtizedekben kapott növekvő figyelmet és jogalkotási-pénzügyi 
támogatást.  
 
Az ún. kompenzációs elvtől a rehabilitációs elv felé történő elmozdulás, mind az egyén, mind 
a család, mind pedig az egész társadalom számára kedvezőbb, teljesebb értékű megoldás, mint 
a puszta jövedelempótlást (kiegészítést) jelentő anyagi segítség.  
 
A rehabilitációs elv van összhangban a szociális jogban érvényesülő önsegély elvével is: 
lehetővé teszi és egyben elvárja a rászorult személytől, hogy - minél teljesebb értékű 
emberként - ő maga is tegyen meg mindent a kialakuló hátrány minimálisra szorítása 
érdekében.  
 
A rehabilitáció fajtái 
 
A rehabilitáció korábbi állapotba visszahelyezést, helyreállítást jelent. A rehabilitáció:  
külön jogszabályban meghatározott orvosi, foglalkoztatási, szociális, képzési és egyéb 
tevékenységek komplex rendszere, amelynek célja az egészségkárosodást szenvedett személy 
szakmai munkaképességének biztosítása.  
 
 
Rehabilitációról több vonatkozásában beszélhetünk:  

 orvosi és  
 foglalkozási (munkahelyi) és 
 szociális  

rehabilitációról.  
 
 
orvosi rehabilitáció 
 
A baleset vagy megbetegedés következtében orvosi segítségre szoruló, munkaképtelen ember 
számára első a gyógyítás, az egészség vagy testi épség maradéktalan, vagy lehető legteljesebb 
helyreállítása. A gyógyítás az egészségügyi ellátás keretében - a társadalombiztosítás e körbe 
tartozó szabályai szerint történik. A lehetséges ill. szóbajöhető orvosi beavatkozások ill. 
gyógykezelés befejeztével, a beteg (sérült) állapota kialakul: vagy teljesen gyógyultnak 
tekinthető, vagy pedig megállapítják róla, hogy valamilyen szervi funkciója nem, vagy nem 
megfelelően működik.  
A gyógyító orvosi beavatkozást és ovosi kezelést követi az orvosi rehabilitáció, amelynek 
célja a nem megfelelően működő fizikai funkció javítása, vagy helyreállítása.  
“A rehabilitáció egészségügyi, pszichológiai, oktatási-nevelési, foglalkoztatási és szociális 
intézkedések tervszerű, együttes és összehangolt, egyénre szabott, az érintett személy 
tevékeny részvételével megvalósuló alkalmazása”(Eü tv. 100.§.).  
 
Az orvosi rehabilitáció körébe tartozik: 

 fizioterápia,   
 a foglalkoztatás-terápia,  
 a pszichológiai ellátás,  
 a sportterápia,  
 a logopédia,  
 a gyógyászati segédeszköz-ellátás és ezek használatának betanítása is. 
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A gyógyászati segédeszközök az alapvető életműködések megtartását, illetve a kiesett 
funkciók pótlását szolgálják, és ezáltal az önfenntartó képességet, az életminőséget és a 
munkaképességet javítják. 
A rehabilitáció “olyan szervezett segítség, amit a társadalom nyújt az egészségében, testi 
vagy szellemi épségében ideiglenes vagy végleges károsodás miatt fogyatékos személynek, 
hogy helyreállított vagy megmaradt képességei felhasználásával ismét elfoglalhassa helyét a 
közösségben. “ 
 Az orvosi rehabilitáció eredményeképpen a csökkent, vagy hiányzó fizikai funkció, a 
terhelhetőség javulhat, de el[fordulhat, hogy nem lehetséges a maradéktalan korrekció, azaz 
az eredeti munkakörbe, az eredeti tevékenységhez történő visszatérés. 
 
a foglalkozási rehabilitáció 
  
A foglalkozási rehabilitáció célja az orvosi rehabilitációt követően a megváltozott 
munkakaképességű személy egészségi állapotának, szakképzettségének megfelelő 
munkavégzés biztosítása.  
 
Ez tehát nem a fizikai állapot megváltoztatására irányul, hanem arra, hogy a kialakult fizikai 
állapot figyelembevételével a megváltozott, ill. csökkent munkaképességnek legjobban 
megfelelő foglalkoztatási lehetőséget megtalálja, ha szükséges, kialakítsa. Részben a 
megfelelő megélhetéshez szükséges anyagiak biztosítása érdekében, de emellett - és 
elsősorban - az érintett személy életminőségének javítása, a teljes értékű emberi élet 
lehetőségének megteremtése céljából.  

 
A foglalkozási rehabilitáció két szinten, két színtéren zajlik: elsődlegesen a munkáltatónál, 
másodsorban és kisegítő jelleggel a lakóhelyi vagy tágabb közösségi gondoskodás keretei 
között. A rehabilitációs "színterek" felsorolása tehát értéksorrendet is jelez, hiszen értékesebb, 
és ezért ideálisabb, ha a rehabilitáció a megváltozott munkaképességű személy korábbi, 
megszokott munkakörnyezetében történik és az ottmaradást, az ugyanott történő 
foglalkoztatást segíti elő. Mind emberi, mind pedig közgazdasági értelemben a közvetlen 
munkahelyi rehabilitáció hatékonysága a legnagyobb.  
 
szociális rehabilitáció 
 
A rehabilitáció szociális oldala összetett részben jogi, részben a jog keretein túlmenő 
feladatokat jelent. Beletartozik a foglalkoztatást elősegítő intézményi infrastruktúra, a 
mozgási és közlekedési, valamint emberi kommunikációs lehetőségek megteremtése. 
  
Mindezekből következően a rehabilitáció szociális és általános fogalma is szoros 
összefüggésben áll az alapvető emberi (polgári, politikai és szociális) jogokkal. Az 
Alkotmány az alapjogokat – pl. a mozgásszabadság, a lakóhely megválasztásának jogát, a 
lelkiismereti és vallásszabadásművelődéshez való jogot, egyenlően biztosítja minden 
állampolgár számára – és ezeknek érvényesülésének, tényleges gyakorlásának biztosítása az 
állam kötelezettsége azokban az esetekben, amikor ez külön intézkedéseket igényel.  
Az alapjogok egyenlő biztosítására – és az egyenlő esélyek megteremtésére irányul a 
Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv. 
(Fot.). Ez a törvény a hatálya alá tartozó személyek olyan alapvető polgári és politikai  
jogairól rendelkezik, amelyek ugyan elengedhetetlenek munkahelyi és szociális 
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esélyegyenlőségük megteremtéséhez, azonban távolról sem tekinthetők csak “szociális” 
kérdésként, amelyek megvalósulása minden eszközzel elérendő prioritásként tekintendők.  
 
A rehabilitáció szoros kapcsolatban áll a “habilitáció” körébe tartozó szervezett 
segítségnyújtással is, amely a veleszületett, illetőleg fejlődési rendellenesség, betegség vagy 
baleset miatt fejlődésében megzavart és ezért a közösségi életben akadályozott gyermekek, 
esetlegesen felnőttek teljes társadalmi beillszkedését, teljes emberi életének megvalósulását 
elősegítő tevékenység.  
 
Mivel az ő esetükben a munkaképesség nem “megváltozott”, ők nem a változás előtti 
munkahelyhez kapcsolódó, intézkedésekre, hanem más támogatásra jogosultak.  
 
A szemléletváltozást jelzi, hogy a rehabilitációval foglalkozó jogszabályok a korábbi 
szabályozással ellentétben nem "csökkent munkaképességű", hanem "megváltozott 
munkaképességű" személyekről szólnak. Kifejezésre juttatva ezzel azt, hogy ha valaki 
munkaképességét a korábban űzött szakmájában elvesztette, még nem feltétlenül “csökkent” 
képességű: lehet, hogy egy másik - korábban számára fel sem merült, esetleg hobbiként 
művelt – szakmát, hivatást teljes értékűen, sőt akár magasabb szinten tudja betölteni. 
 
A korábbi magyar ellátórendszer az ellátások tartós igénybevételére és az azok melletti 
kiegészítő jövedelemszerzésre és nem a rehabilitációra ösztönzött.  
A cél az egészségkárosodást szenvedett személyek megmaradt, fejleszthető képességeire 
épülő rehabilitációjának, társadalmi reintegrációjának elősegítése, továbbá a rehabilitáció 
időtartamára valamilyen keresetpótlás biztosítása. 
 
A cél, hogy a rehabilitálható megváltozott munkaképességű személyek számára a 
foglalkoztatás nyújtson megbízható jövedelmet és megélhetést.  
 
Ezáltal nő a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása és az államháztartáson belül 
csökken a passzív ellátást, és nő a rehabilitációt szolgáló kiadások aránya. 
Mindez hozzájárulhat a különböző ellátórendszerektől, az állami gondoskodás lehetőségeitől 
való függőség, a társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetéséhez, az egyenlő esélyek 
biztosításához, a szegregációs folyamatok megelőzéséhez, lehetőséget teremtve a teljes értékű 
munka végzésére és az önfenntartásra, illetve az életszínvonal növelésére. 
 
A munkáltató rehabilitációs feladatai 
 
A munkáltatói rehabilitációs feladatok ellátásáért a munkáltató felelős. A rehabilitációs 
intézkedést a munkáltató vezetője vagy az általa kijelölt személy (munkáltatói rehabilitációs 
megbízott) teszi meg. A megváltozott munkaképességű dolgozót a munkáltató köteles 
elsősorban eredeti munkakörében és szakmájában foglalkoztatni.  
Ha ez nem lehetséges, a munkáltató működési körén belül olyan munkakörben kell őt 
alkalmazni, ahol egészségének további romlása nélkül munkaképességét hasznosítani tudja. 
Ennek megfelelően a dolgozó munkaszerződését módosítani kell (a dolgozóval történő 
egyetértésben). 
 
A jogszabály megjelöli azokat a teendőket, amelyeket a munkáltató a rehabilitáció érdekében 
a elvégezni, ill. megkísérelni köteles. A szakszerű rehabilitációs javaslatok kidolgozása és a 
megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatásának figyelemmel kísérése érdekében 
annál a munkáltatónál, ahol foglalkozás-egészségügyi szolgálat, foglalkozás-egészségügyi 
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orvos (üzemorvos) működik, a megváltozott munkaképességű dolgozókkal foglalkozó 
bizottságot kell létrehozni és működtetni, ennek neve munkáltatói rehabilitációs bizottság.  
A munkáltatói rehabilitációs bizottság legalább három tagból áll.  
 
A megváltozott munkaképességűek munkajogi védelme 
 
A megváltozott munkaképességűeken belül is sérülékenyebb csoportokat a Munka 
Törvénykönyve korábban külön felmondási tilalommal is védte. 
A korábbi felmondási tilalom azt jelentette, hogy a munkáltató nem szüntethette meg 
felmondással (közalkalmazottak, köztisztviselők esetében felmentéssel) a rehabilitációra 
szoruló, és munkaviszonyban rehabilitálható személy munkaviszonyát, mindaddig, amíg a 
fenti állapot fennállt, kivéve, ha a megváltozott munkaképességű alkalmazott érdemtelen volt 
erre a védelemre. Az “önsegély” elvének érvényesülése megkívánta, hogy az érintett dolgozó 
is együttműködjék a munkáltatóval a rehabilitáció optimális megvalósítása érdekében, a 
munkaszerződés módosítására, az átképzésre vonatkozó javaslatokat mérlegelje és 
indokolatlanul ne utasítsa vissza, és az új munkakörben feladatait az elvárható gondossággal 
és fegyelemmel végezze. Ezért a munkáltatói felmondási tilalom csak az együttműködési 
kötelezettségének eleget tevő munkavállalóval szemben állt fenn. 
 
Az új Munkatörvénykönyve is tartalmaz bizonyos szűkebb körű védelmet ennek az érintett 
munkavállalói körnek: 
 „A munkáltató a rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő 
munkavállaló munkaviszonyát a munkavállaló egészségi okkal összefüggő képességével 
indokolt felmondással akkor szüntetheti meg, ha a munkavállaló eredeti munkakörében nem 
foglalkoztatható tovább és a munkavállaló számára állapotának egészségi szempontból 
megfelelő munkakört nem tud felajánlani, vagy a munkavállaló a felajánlott munkakört alapos 
ok nélkül nem fogadja el. a munka törvénykönyvéről szóló  2012. évi I. törvény 66.§ 7. bek. 
 
A jogszabályok – tekintettel arra, hogy a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása a 
munkáltató oldaláról szervezési és költségráfordítást igényel – meghatározott pénzügyi 
ösztönzőket állapítanak meg a rehabilitációs foglalkoztatásban résztvevő munkáltatók javára. 
Az ösztönzés egyrészről negatív, másrészről pozitív módon történik.  
 
 
8) A foglalkoztatás elősegítése és a munkanélküliek támogatása 

 
A "munkához való jog". 
 
Az ipari társadalmak kialakulását követő korszakokban az emberek túlnyomó többsége 
számára munkaerejük “értékesítése” az egyetlen számottevő jövedelemforrás, amelyből saját 
maguk és családjuk megélhetését biztosíthatják.  A munkajövedelem megszerzésének 
lehetősége azonban nemcsak a munkavállaló elhatározásától függ (pl. gazdasági válság). A 
“munkához való jog”, azaz a megélhetést biztosító kereseti lehetőséghez való jog fontos 
helyet foglalt el a munkásmozgalom huszadik századi követelései közt és jelentős szerepet 
tölt be a fejlett ipari államok szociális jogában is.  
 
A "munkához való jog" a szocialista egypártrendszerek alkotmányában és ideológiájában is 
kiemelkedő helyet kapott, de lejáratódott azáltal, hogy a teljes foglalkoztatottságot biztosító 
állami tulajdonú gazdálkodásról bebizonyosodott, hogy a nemzetgazdaság csődjéhez vezet.   
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A munkához való jog azonban alkotmányos alapjogként a második világháborút követően 
több nyugat-európai ipari demokrácia alkotmányában is megfogalmazást nyert. 
Ez a jog már nem kapcsolódik össze a munkához való kötelezettséggel, elsősorban a 
szabadságtartalma van előtérben.  
 
A munkához való jog az egyén részéről:  

 szabadságjog, másrészről  
 az állam szolgáltatásaira való jog.  

 
A munkához való jog az állam részéről:  

 a munka lehetőségét és biztonságát jelentő intézményrendszer létrehozására irányuló 
kötelezettséget is jelent. 
  

A munkához való jog, mint szabadságjog  
 
Ez alapvetően két dolgot jelent:  

a. a kényszermunka tilalmát; 
b. a diszkriminációtól mentes szabad munkaválasztás lehetőségét. 

 
A “kényszermunka tilalma” természetesen tágan értendő, így például bármilyen címen 
ellenérték nélkül végeztetett munka tilalmát jelenti.– pl. adósság fejében vagy valamilyen 
juttatás (pl. szállás vagy ellátás) ellenében végzett munka tilalmát, beleértve azt is, amikor a 
szociális segélyezést valamilyen, ellenérték nélküli végzett közösségi munkavégzéshez kötik. 
E szabadságjog akadályát jelenti a szocializmusban gyakori “társadalmi munka” 
(“kommunista szombat”) elrendelésének is. Természetesen nincs akadálya annak, hogy az 
emberek, akár egyénileg, akár szervezetten valamilyen emberbaráti vagy közösségi célért 
ingyen dolgozzanak, ha ez egyértelműen és teljességgel önkéntes. 
 
 Beleütközik a munkavállalás szabadságába az ún. kötelező munkaközvetítés is, azaz pl. 
pályakezdőknek igazgatási úton történő elhelyezése munkahelyeken, de jelenti a szerződéses 
kötelezettség keretében szabadon vállalt, de később abbahagyni kívánt munka folytatásának 
kikényszerítésére irányuló tilalmat is. A legutóbbi időkig pl. néhány nyugat-európai állam 
jogrendszere tartalmazott a tengerjáró hajókon szolgálatot teljesítőknek akár fizikai 
kényszerrel történő szolgálatra kötelezését lehetővé tevő szabályokat, ezeket azonban a 
munkához való  jogot előíró nemzetközi szerződések hatására eltörölték. 
  
A diszkriminációtól mentes szabad munkaválasztás jelenti a foglalkoztatás megválasztásának 
teljes szabadságát, tekintet nélkül az egyén nemére, fajára, bőrszínére, nemzetiségére, családi 
vagy egyéb származására, korára, vallására vagy politikai ill. világnézetére. Ez a szabadságjog 
is többrétegű: nemcsak az adott munkára történő alkalmazás, hozzájutás egyenlő lehetőségét 
jelenti, de szükségképpen része az egyenlő feltételek (különösképpen egyenlő bérezés) mellett 
történő hozzájutás lehetőségét, valamint az előrelépés, előmenetel megkülönböztetéstől 
mentes lehetőségét is.  
 
A diszkriminációtól mentességnek – a formális egyenlőségen túlmenő – két további fontos 
eleme van:  

 a közvetett diszkrimináció tilalma és  
 az egyenlő esélyek biztosításának kötelezettsége.  
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A közvetett diszkrimináció olyan foglalkoztatási vagy hivatásgyakorlási feltételeket jelent, 
amelyek látszólag “semlegesek”, azaz nemi, faji, nemzetiségi, vallási stb. megkülönböztetést 
nem tartalmaznak, azonban hatásukban valamely kisebbségi csoport tagjait (elsősorban nőket, 
faji, etnikai kisebbségeket, fogyatékosokat) aránytalanul nagymértékben zárják ki egy 
foglalkozáshoz hozzájutás – vagy azon belül valamilyen kedvező feltétel – lehetőségéből.  
 
A második fontos elem az egyenlő esélyek – formális egyenlőségen túlmenő – biztosítása, 
amely figyelembe veszi a történelmileg hosszantartó, durva, és társadalmi hatásában, mentális 
sztereotípiákban máig továbbélő diszkrimináció hatását is. Az ilyen hatások (pl. nőkkel 
szembeni sztereotípiák, színesbőrűek, hazánkban a romák, egyes országokban vallási 
kisebbségek többgenerációs súlyos társadalmi és képzésbeli hátrányai) megakadályozzák azt, 
hogy a diszkriminált csoportok tagjai formálisan egyenlő bánásmód mellett valóban azonos 
esélyhez juthassanak a pálya, hivatás, foglalkozás megválasztásában. Ezért a munkához való 
jog tartalma felöleli azokat az intézkedéseket – elsősorban az oktatás, képzés, pályaválasztási 
orientáció, de kivételesen a hátrányos csoportokat a foglalkoztatásnál előnyben részesítő 
szabályokat is – amelyek a történelmi-társadalmi hátrányok ellensúlyozását jelenthetik. 
Ezeket “pozitív intézkedéseknek” egyszerűen előnyben részesítésnek nevezhetjük. Hazánkban 
ezzel a fogalommal kapcsolatban elterjedt a nyelvtanilag ellentmondásos “pozitív 
diszkrimináció” elnevezés is.  
 
A munkához való jog szabadságának védelmét jelenti a megszerzett állás biztonságának jogi 
védelme is. Közelebbről, annak biztosítása, hogy abból indokolatlanul ne lehessen elbocsátani 
senkit, a jogellenesen elbocsátott személynek, pedig elsősorban a munkaviszony 
helyreállításához legyen joga, pénzbeli kompenzációt csak másodlagosan, és ezen belül is 
elsősorban a munkavállaló választásától függően tegyen a törvény lehetővé.  
 
A munkához való jog kiterjed az önálló vállalkozóként gyakorolt foglalkozás szabad 
megválasztásának jogára is, amelyek a közhatalom a közérdek (közbiztonság, közegészség) 
védelméhez szükséges mértéken túl nem korlátozhat engedélyek, előfeltételek előírásával, 
vagy pl. a foglalkozás gyakorlásának valamilyen szervezeti (kamarai) tagsághoz kötésével. 
Ilyen indokolt kivétel pl. a kötelező ügyvédi, orvosi kamarai tagság. 
 
A munkához való jog, mint szolgáltatásokhoz való jog (“pozitív tartalom”). 
 
A munkához való jog pozitív értelemben két dolgot jelent.  
 

a. Egyrészről azt, hogy a jogi szabályozásnak biztosítania kell az alkalmazás biztonságát: 
a megélhetést nyújtó munkától valakit indokolatlanul, aránytalan sérelmet okozva ne 
lehessen megfosztani. Ezt elsősorban a munkajog biztosítja, a munkaviszony 
megszüntetésére vonatkozó szabályaival hasonlóan a diszkrimináció fent tárgyalt 
tilalmához.  

 
b. Másrészről arra irányuló jogot (és állami kötelezettséget) jelent, hogy azok, akiknek 

munkaviszonya indokolt okból mégis megszűnik, vagy első állásukat keresik,  
 szervezett segítséget kapjanak a minél előbb történő elhelyezkedéshez,  
      megfelelő álláslehetőség hiányában, pedig  
 a jövedelmet pótló anyagi támogatáshoz jussanak („munkanélküli segély”, 

álláskeresési támogatás).  
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Ez utóbbi, azaz az állásukból kikerült, a munka nélkül marad személyek munkához 
juttatásának, támogatásának intézményrendszere áll a szűkebb értelemben vett szociális jog 
figyelmének középpontjában. 
 
A munkához való jognak, mint alapjognak ez a része az állam pozitív, azaz cselekvési 
kötelezettségét jelenti: egyrészről biztosítsa azokat az eszközöket és infrastruktúrát, amelyek a 
munkához jutást, a munkaerőpiac egyensúlyát elősegítik, másrészről, pedig azok számára, 
akik önhibájukon kívül munka és jövedelem nélkül maradnak, keresetpótló jövedelmet 
biztosítson.  
 
A keresetpótló jövedelmet – az adott nemzeti jog szociális védelmi rendszerétől függően – 
vagy a társadalombiztosítás, vagy a szociális ellátások rendszere biztosítja.  
A legfejlettebb rendszerekben a munkanélküliek részére fizetett juttatásokat hármas 
rendszerben folyósítják:  
 a biztosítási alapon járó – tehát a befizetésektől, azok időtartamától és mértékétől 

függő juttatásra jogosultság kimerítése után;  
 a munkanélküli automatikusan (azaz a rászorultság vizsgálata nélkül) jogosítottá válik 

egy szerényebb és egységes összegű (a korábbi munkajövedelem mértékétől 
független), adókból finanszírozott juttatásra;  

 A harmadik “pillér” az ilyen rendszerekben végül a rászorultságtól függő, segélyezési 
típusú juttatás.  

 
A magyar jogrendszer a fenti három lépcsőfok közül csak az elsőt és harmadikat ismeri. Az 
alapvetően biztosítási jellegű (befizetésektől függő és a korábbi bérhez, ha korlátozottan is, de 
igazodó) álláskeresési járadékra jogosultság kimerítése után, az egyetlen elérhető jövedelem a 
rendszeres szociális segély. 
 
A munkához jutást elősegítő szabályok részben a szociális ellátások jogába, azon belül is 
részben a szociális jogon túlmenő intézményekhez tartoznak.  
 
A munkához való jognak, elsősorban, mint szabadságjognak védelmét az alkotmányjog és a 
munkajog biztosítja. 
 
A társadalombiztosítási jog a munkanélküliséget a jogág kezdeteitől a “klasszikus 
kockázatok” egyikének tekintette (a betegséggel, rokkantsággal, öregséggel, üzemi balesettel 
együtt), és a kötelező társadalombiztosítás körébe vonta. Ennek megfelelően az előírt előzetes 
“biztosítási idő”, azaz munkaviszonyban állás illetve befizetések teljesítése fejében az állás 
elvesztése esetén rendszeres pénzbeli támogatást nyújtott a munkajövedelmét elveszített 
biztosítottnak.  
 
Munkanélküli az, aki az, aki munkát vállalni képes és akar, de nem tud. Vagyis az, 
- aki nem keresőképtelen vagy munkaképtelen,   
- akinek szándékában áll munkát vállalni (azaz pl. nem "háztartásbeli", eltartott, tanuló), 
- de nincs munkája (munkaviszonya vagy más munkavégzésre irányuló jogviszonya). 
A munkanélküliek helyzetének jogi szabályozása alapvetően a társadalombiztosítási 
intézménye. A fejlett ipari államok jelentős része, és különösen a magukat “szociális 
piacgazdaságnak” tekintő országokban azonban a munkanélküliség elleni harc, a teljes 
foglalkoztatottság megteremtésére való törekvés jogi eszközrendszere a biztosítási 
intézményen túlmegy, és a szociális jog és a szociálpolitika szinte valamennyi lehetséges 
eszközét alkalmazó intézményrendszerre épül.  
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Modern szociális védelmi rendszerekben a munkanélküliség kezelésében elsődleges a 
munkaerőpiacra visszajutást szolgáló (elsősorban segítő-támogató) eszközöket aktív 
munkaerő-piaci eszközöknek nevezik, mintegy szembeállítva őket az ún. passzív munkaerő-
piaci eszközökkel, amelyek pusztán a  megélhetést biztosító jövedelmet pótolják (átmeneti 
időre, valamilyen szinten).  
 
A fejlett ipari államokban: 
 
a) a munkanélküliek részére nyújtott támogatás nagyobb része nem a munkanélküliek 

közvetlen segélyezésében, hanem a munkanélkülieknek a foglalkoztatottak közé 
visszakerülésének segítésében áll, 

 
b) a támogatások jelentős részét nem közvetlenül a munkanélküliek részére fizetik ki, 

hanem - rájuk, ill. foglalkoztatásba visszakerülésükre tekintettel - szélesebb személyi kör 
(munkáltatók, közigazgatási önkormányzatok, oktatási intézmények stb.) részére; 

 
A foglalkoztatás elősegítésével és a munkanélküliség kezelésével kapcsolatos állami 
feladatokat, a támogatások és ellátások körét, ezek juttatásának feltételrendszerét, a 
kifizetésekre fedezetet biztosító Munkaerő-piaci Alap bevételeit és kiadásait, az alap 
működtetésével, felhasználásával kapcsolatos rendelkezési jogosultságokat, az eljáró 
közigazgatási szerveket, e szervek hatáskörét a foglalkoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) keretjellegűen szabályozza. A 
végrehajtást segítő részletszabályokat kormányrendeletek és miniszteri rendeletek határozzák 
meg. 
A munkaadóknak, munkanélkülieknek adható támogatási lehetőségeket, a 
munkanélkülieknek, álláskeresőknek biztosított ellátások fajtáit és nagyságrendjét 
nagymértékben befolyásolja a munkanélküliség nagyságrendje és összetétele, a támogatási 
célok változása és egyes hátrányos helyzetben lévő munkavállalói rétegek kiemelt 
támogatásának igénye. Az Flt. ezért az aktuális munkapiaci igényeknek megfelelően, hatályba 
lépése óta folyamatosan változott. 
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvénynek  
(Flt.) már a 2005. évi módosításának középpontjában is a legális munkára ösztönzés, a 
foglalkoztatottsági szint növelése állt.  
A törvény elsősorban a munkaadóknak biztosított foglalkoztatási támogatások szélesítésével 
próbálta ösztönözni a munkáltatókat arra, hogy munkahelyeket teremtsenek, 
munkanélkülieket alkalmazzanak. A 2005. évi LXX. törvény átalakította a munkanélküli 
ellátó rendszert, amelyben kiemelt szerepet kapott az, hogy a munkanélküli önmaga is 
intenzíven keressen munkahelyet. A korábbi munkanélküli járadék helyett, álláskeresési 
járadékra lehetett jogosult a munkanélküli.  

 
Az álláskereső az együttműködési kötelezettsége keretében nem csupán a megfelelő 
munkahely elfogadására köteles, hanem el kell fogadnia, illetőleg igénybe kell vennie az 
állami foglalkoztatási szerv által felajánlott munkaerő-piaci szolgáltatást és képzési 
lehetőséget is, illetve részt kell vennie a megfelelő munkához jutást elősegítő munkaerő-piaci 
programban. Ha ezeknek a kötelezettségeknek nem tesz eleget, az állami foglalkoztatási szerv 
törli az álláskeresők nyilvántartásából. Ezzel a szabályozással elérhető, hogy az álláskeresők 
támogatása valóban azok ellátását szolgálja, akik maguk is közreműködnek abban, hogy 
munkát találjanak. A törvény szabályozza a rendelkezésre-állási támogatásra jogosult 
személyeknek az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködési kötelezettségét. 
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A munkanélküliség közgazdasági típusai 
 
A közgazdaságtudomány a munkanélküliség jelenségének jobb megismerése céljából többféle 
tipológiát, osztályozást alkalmaz. (Így pl. szól átmeneti, és tartós, szezonális, ciklikus vagy 
folyamatos, ágazati és globális stb. munkanélküliségről.) A munkanélküliség okain alapuló 
osztályozás szerint háromféle munkanélküliséget különböztetünk meg:  
 az ún. surlódásos-,  
 a strukturális- és  
 a globális munka nélküliség.  

 
a.) A "surlódásos" munkanélküliség 
 
Az ún. surlódásos munkanélküliség előidézője az a körülmény, hogy az állásukat elveszített 
munkavállalóknál rendszerint meghatározott időt vesz igénybe, amíg az állás nélkül maradt 
személy megtalálja azt az állást, amelyik szakmája, képzettsége, végzettsége, tapasztalata 
alapján általa lesz betölthető. Ezért tehát néhány hétig vagy esetleg néhány hónapig is munka 
nélkül maradhat, annak ellenére, hogy van a gazdaság (a termelés, szolgáltatások, igazgatás 
stb.) területén a számára munkakör. Az állásból a "szabad munkaerőpiacra" kerülés és az új 
állás megtalálása közti "surlódási" idő még elvileg a teljes foglalkoztatottság mellett is 
fennállhat.  
A surlódásos munkanélküliség mértéke az egy-két százalékot általában nem haladja meg. 
Az állam által ilyenkor nyújtható segítség a szabad álláshelyekről és a munkanélkülivé vált 
alkalmazottakról szóló információ gyűjtésének és egymáshoz történő eljuttatásának, 
másrészről pedig a munkaerő mobilitásának előmozdításában állhat. 
 
b.) A "strukturális munkanélküliség" 
 
Strukturális munkanélküliséggel akkor kell számolni, ha a munkaerő szakmai-képzettségi 
összetétele nem felel meg a nemzetgazdaság igényei szerinti összetételnek. Ez elsősorban 
akkor jelentkezik, ha egy gazdaságban szerkezetváltás megy végbe, amelynek során egész 
iparágak szűnhetnek meg, ill. iparvidékek fő megélhetési forrása tűnhet el. A strukturális 
munkanélküliségnek előállhat természetesen az iskolai és szakmai képzés torzulásai 
következtében is (ha meghatározott szakmákra, hivatásokra túlképzés történik).  
 
Az így előálló munkanélküliség a dolog természete folytán képzési és átképzési programok 
megszervezésével és finanszírozásával állítható meg, vagy csökkenthető, de e tekintetben is 
szerepe lehet az állami oktatáspolitikának is.  
 
c.) A "globális munkanélküliség". 
 
A globális munkanélküliség azt jelenti, hogy a munkaerőpiacon a munkaerő-kínálat tartósan 
meghaladja a munkaerő keresletet, a munkát vállalók száma nagyobb, mint a gazdaság 
állásigénye. Azaz az álláskeresők száma meghaladja az üres állások számát. 
 
Ennek a helyzetnek korlátozott korrekciója lehetséges a szociális jogon kívüli intézkedésekkel 
is (pl. munkaidő-csökkentés, túlmunka korlátozás, vagy esetleg a második ill. további 
munkaviszony vállalásának korlátozása, a nyugdíjas munkavégzésének korlátozása). Az ilyen 
intézkedések segítségével viszonylag csekély eredmény érhető el, mivel a szabályok nehezen 
kényszeríthetők ki. Gyakran ugyanis egybeesik a munkaadók és munkavállalók érdeke a 
szabályok megszegésében és kijátszásában (a túlmunkakereteken felüli - jobban díjazott - 
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munka regisztrálásának elmaradása, más formában történő díjazása). Ezek az eszközök a 
munkajogviszonyon belül maradnak, jelentős részben a munkajog körébe tartoznak. A 
munkaerőpiacot védő intézkedések egy másik része a közigazgatási jog normái körében 
születik meg, elsősorban a munkaügyi igazgatás területén: ilyenek különösen a feketemunka, 
és a munkaerő migrációját (külföldiek hazai munkavállalását) szabályozó rendelkezések.  
 
 
A 2010 utáni főbb változások a munkanélküli ellátások területén. 
 
 
A foglalkoztatás elősegítése a munkanélküliség megelőzése és hátrányos következményeinek 
enyhítése érdekében a Kormány, a helyi önkormányzatok, továbbá a munkaadók és a 
munkavállalásra jogosultak, valamint az utóbbiak érdekképviseleti szervezetei 
együttműködnek. A foglalkoztatás elősegítésével és a munkanélküliség kezelésével 
kapcsolatos állami feladatokat, a támogatások és ellátások körét, ezek juttatásának 
feltételrendszerét, a kifizetésekre fedezetet biztosító Nemzeti Foglalkoztatási Alap bevételeit 
és kiadásait, az alap működtetésével, felhasználásával kapcsolatos rendelkezési 
jogosultságokat, az eljáró közigazgatási szerveket, e szervek hatáskörét az 1991. évi IV. 
törvény (Flt.) keretjellegűen szabályozza. A végrehajtást segítő részletszabályokat 
kormányrendeletek és miniszteri rendeletek határozzák meg. 
A munkaadóknak, álláskeresőknek adható támogatási lehetőségeket, az ellátások fajtáit és 
nagyságrendjét nagymértékben befolyásolja a foglalkoztatási helyzet alakulása, a 
munkanélküliség nagyságrendje és összetétele, a támogatási célok változása, egyes hátrányos 
helyzetben lévő munkavállalói rétegek kiemelt támogatásának igénye és e szakmai 
szempontok mellett a közigazgatás korszerűsítésével kapcsolatos kormányzati elképzelések. 
Az Flt. ezért az aktuális munkapiaci igényeknek megfelelően, hatályba lépése óta 
folyamatosan változott. 
 
Az Flt. 2011. évi módosításai annak a kormányzati célnak az eléréséhez teremtették meg a 
jogi hátteret, amelynek középpontjában a legális munkára ösztönzés, a foglalkoztatottsági 
szint növelése állt.  
Az Flt. rendszere elsősorban a munkaadóknak biztosított foglalkoztatási támogatások 
szélesítésével próbálta ösztönözni a munkáltatókat arra, hogy munkahelyeket teremtsenek, 
álláskeresőket alkalmazzanak.  
A 2011. szeptember 1-jétől hatályba lépett törvénymódosítás rendelkezéseiben foglalt 
változás lényege, hogy átalakult a munkanélküli ellátó rendszer, amelyben kiemelt szerepet 
kapott az, hogy a munkanélküli önmaga is intenzíven keressen munkahelyet. 
 
Álláskeresési ellátások formáiban, időtartamában bekövetkezett változások 
 

 Az álláskeresési járadék folyósításának két szakasza megszűnt és az álláskeresési 
járadék folyósítási ideje lecsökkent. A korábbi 270 nap helyett 90 napra lehet 
álláskeresési járadékot megállapítani. 

 
 Megszűnt az álláskeresési segély első (járadék utáni) és második (200 nap 

munkaviszonnyal megállapítható) típusa. 
 

 A korábbi 3-as típusú álláskeresési segély megmaradt nyugdíj előtti álláskeresési 
segély néven. A jogosultsági feltételek azonosak azzal a különbséggel, hogy 90 napos 
álláskeresési járadékon töltött idő szükséges. 
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 Egyszerűsödött az úgynevezett egyösszegű kifizetések módja. Mivel a járadék 

folyósítás két szakasza megszűnt, ezért az álláskeresési járadék még hátralévő 
időtartamára járó juttatás összege egységesen a fennmaradó juttatás 80%-a. 

 
 Az álláskeresési járadékra való jogosultsági idő öt évről három évre, a megállapításhoz 

szükséges minimális idő 365 napról 360 napra csökkent. 
 

 Az álláskeresési járadék megállapításakor alapul vett három éves időtartam nem 
hosszabbodik meg azokkal az egyébként elfogadott kitoló időszakokkal (gyes, gyed, 
sorkatonai szolgálat, stb.) amikor az ügyfél munkaviszonyban, vállalkozói-, vagy 
közfoglalkoztatási jogviszonyban állt. 

 
 A korábbi öt nap helyett tíz nap jogosultsági idő szükséges egy nap járadék 

folyósításához. 
 

 Az álláskeresési járadék maximális mértéke, a kötelező legkisebb munkabér napi 
összegének megfelelő összegre csökkent, a korábban kifizethető minimálbér 120%-
áról. 

 
 A munkanélküli ellátó rendszerből kikerült álláskeresők a jövőben a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (Szoc.tv.) 
foglaltak szerint a korábbi rendelkezésre állási támogatás, majd bérpótló juttatás 
helyett foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak. A jogosultságot évente 
fogják felülvizsgálni, ennek eredményeként csak az lesz jogosult a támogatásra, aki a 
megelőző 1 évben legalább 30 nap munkavégzést tud igazolni. Ebbe beszámít például 
a munkaerő-piaci programban való részvétel, az egyszerűsített foglalkoztatás körében 
végzett munka, a háztartási munka, vagy a hat hónapot meghaladó időtartamú 
képzésben történő részvétel időtartama. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülő köteles a munkaügyi központtal álláskeresőként együttműködni, ennek 
keretében a felajánlott munkalehetőséget elfogadni, iskolai végzettségétől és 
szakképzettségétől függetlenül. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80%-a: 22 800 Ft/hó. (korábban az 
álláskeresési segély összege a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos 
minimálbér 40%-a volt) 
 

 
Új támogatott foglalkoztatási forma a közfoglalkoztatás. 
 

A közfoglalkoztatástól és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 2011. szeptember 1-jei hatállyal speciális (atipikus) 
foglalkoztatási formaként szabályozza a közfoglalkoztatási jogviszonyt. 
A törvény 1-4. §-ai meghatározzák 
- a közfoglalkoztatási jogviszony és a munkaviszony eltéréseit, 
- a közfoglalkoztató többlet kötelezettségeit, 
- a közfoglalkoztatók és a közfoglalkoztatottak személyi körét, és hogy 
- közfoglalkoztatási jogviszony mely munkákra létesíthető. 
A Kormány a Flt. felhatalmazása alapján a közfoglalkoztatáshoz nyújtható 
támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendeletében határozta meg a 
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közfoglalkoztatás állami támogatásának részletes szabályait [módosította a 171/2011. 
(VIII. 24.) Korm. rendelet]. 
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatási támogatások előirányzata terhére 
támogatás nyújtható a közfoglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott 
közfoglalkoztatók részére közfoglalkoztatási jogviszony létesítéséhez, továbbá 
vállalkozás részére, ha foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (bérpótló juttatásban) 
részesülő személyt foglalkoztat. 
 
Az előirányzat terhére nyújtható támogatások: 
a) rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása; 
b) hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása; 
c) országos közfoglalkoztatási program támogatása; 
d) közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönzők részére); 
e) vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (bérpótló juttatásban) 
részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás. 
 
Ezzel párhuzamosan 2011. január 1-jétől az Flt. 16/A-16/B. §-aiból hatályon kívül 
helyezésre került a közhasznú munkavégzés támogatása és a rendelkezésre állási 
támogatásra jogosult személy foglalkoztatásának támogatása is. 
A munkaügyi szervezet 2011. év folyamán szintén jelentős változáson ment át. Az új 
szabályokat a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó 
szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 
részletezi.  
Ennek alapján a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat  

 a Nemzeti Munkaügyi Hivatalból és  
 a munkaügyi központokból áll, mely utóbbiak a fővárosi és a megyei 

kormányhivatal munkaügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerveként 
működnek,  

a 7 régió szerinti korábbi szervezetrendszer megszűnt. A fővárosi és a megyei 
kormányhivatalokra vonatkozó szabályokat a 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 
tartalmazza. 

 
Jogalap nélküli ellátás visszakövetelése 
 
Álláskeresőknek nyújtott ellátást folyósítása során előfordulhat, hogy téves adatközlések, 
vagy az adatközlés elmulasztása miatt, valótlan nyilatkozatok alapján, vagy folyamatos, 
illetve utólagos ellenőrzés eredményeként állapítható csak meg egy-egy ellátás jogalap nélküli 
igénybevétele. Az, aki ellátást jogalap nélkül vett fel, köteles azt visszafizetni, ha erre a 
felvételtől számított hat hónapon belül írásban kötelezték. 
A járadék és segély visszakövetelése esetén késedelmi pótlék nem számítható fel. 

 
A jogalap nélküli ellátást nemcsak az álláskereső, hanem a munkaadó (sőt esetleg egyéb 
szerv) is köteles visszafizetni, melyhez azonban két együttes feltétel megléte szükséges 
- egyrészt, hogy a jogalap nélküli kifizetés a munkaadó mulasztásának, vagy valóságtól eltérő 
adatszolgáltatásának következménye, 
- másrészt, hogy az ellátást az álláskeresőtől vagy a munkaadótól nem lehet visszakövetelni. 
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A munkaerő-piaci szervezet működése 
 
A munkaerő-piaci szervezet működésének elve az ingyenesség, azaz az, hogy minden 
munkavállalásra jogosultnak és munkaadónak joga van a munkaerő-piaci szervezet alapvető 
szolgáltatásának ingyenes igénybevételéhez. Az ingyenesség az intézmény szociális jogi 
jellegéből (is) folyik, de ugyanakkor ez is érintettek minél szélesebb körben történő elérését 
mozdítja elő, hiszen bármily csekély díj megfizetésének terhe számos jelentkezőre visszatartó 
erővel bírna.  
 
Az alapvető szolgáltatások – a munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása, 
valamint a munkaközvetítés – továbbra is kötelezően ingyenes marad, mind a munkáltatók, 
mind a munkavállalók számára,  a további szolgáltatások tekintetében pedig gyakran attól 
függ a szolgáltatás ingyenessége vagy ellenértékhez kötöttsége, hogy munkáltató, vagy 
munkavállaló veszi-e igénybe. 
 
A munkaközvetítést az állami munkaerő-piaci szervezet (Állami Foglalkoztatási Szolgálat) 
végzi a megyénként megszervezett munkaügyi központokon valamint ezek helyi 
kirendeltségein keresztül. 
 
Fontos lépés volt a munkaközvetítés állami monopóliumának megszüntetése. Jelenleg bárki 
folytathat munkaközvetítést, azonban köteles egyrészről a nyilvántartásbavételre, valamint 
tevékenysége során az előírt statisztikai adatszolgáltatásra. A magán munkaközvetítői 
tevékenységre az ingyenesség elve kötelezően nem vonatkozik, szolgáltatásukért díjat 
kérhetnek.  
Ilyen esetben azonban, valamint akkor, ha külföldre közvetítenek munkavállalókat, 
tevékenységük folytatásához kaució letételére kötelezhetők. A kaució előírása a szolgáltatást 
igénybevevők érdekeit védi.  
 
Az Flt. alapján a munkanélkülit regisztrálási, a munkáltatókat bejelentési, tájékoztatási 
kötelezettség terheli annak érdekében, hogy a munkaerő-piaci szervezet hatékony közvetítői 
tevékenységéhez minél szélesebb és naprakészebb adatbázissal rendelkezzen. 
 
A munkanélküli nyilvántartásbavételre irányuló kötelezettségének teljesítése a munkanélküli 
státusz fogalmi eleme. Azaz bármiféle, a munkanélküli állapot címén igénybevehető 
támogatásnak, programban való részvételnek előfeltétele.  
 
 
Egyenlő bánásmód 
 
A törvény az általános rendelkezései között deklarálja, hogy a foglalkoztatás elősegítése és a 
munkanélküliek ellátása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.  
Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését eredményezi a közvetlen, illetve a 
közvetett hátrányos megkülönböztetés (amely megkülönböztetés az érintettet például neme, 
bőrszíne, nemzetisége, nemzeti, vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, fogyatékossága, 
életkora, vallási meggyőződése, családi állapota, vagyoni helyzete miatt éri), a zaklatás, a 
jogellenes elkülönítés, és a megtorlás. 
Az Flt. rendelkezései azonban számos esetben éppen arra irányulnak, hogy az ún. hátrányos 
helyzetben lévő munkanélkülieket, munkát keresőket kiemelten kezelje, elhelyezkedésük 
érdekében őket előnyben részesítse, foglalkoztatásukat különféle támogatási formákkal 
ösztönözze, ezáltal munkaerő-piaci esélyegyenlőtlenségüket megszüntesse. Az Esélytv. 



 38 

alapján megengedett az ún. előnyben részesítés, mivel nem jelenti az egyenlő bánásmód 
követelményének megsértését az a rendelkezés, amely egy kifejezetten megjelölt társadalmi 
csoport tárgyilagos értékelésén alapuló esélyegyenlőtlenségének felszámolására irányul.  
A törvény rögzíti, hogy az egyenlő bánásmód követelménye nem zárja ki azt, hogy a 
munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévőket többletjogosultságok illessék meg. 
 
Az előnyben részesítés (pozitív diszkrimináció) feltétele, hogy 

 az erre vonatkozó szabály törvényen, vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendeleten, illetve kollektív szerződésen alapuljon; 

 határozott időre, vagy határozott feltétel bekövetkeztéig szóljon; 
 ne sértsen alapvető jogot; 
 ne biztosítson feltétlen előnyt, és  
 ne zárja ki az egyéni szempontok mérlegelését.  

 
A foglalkoztatással összefüggő, az egyenlő bánásmód követelményét sértő munkáltatói 
intézkedéssel szemben például munkaügyi per indítható, vagy bejelentést lehet tenni jogsértés 
miatt az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséghez, illetve területi 
szerveihez. 
A fentieken túlmenően az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését országos 
hatáskörű közigazgatási szervként az Egyenlő Bánásmód Hatóság ellenőrzi és jogsértés 
megállapítása esetén különféle intézkedéseket hozhat: például elrendelheti a jogsértő állapot 
megszüntetését, megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását, a jogsértést megállapító 
határozatát nyilvánosságra hozhatja, ötvenezer forinttól hatmillió forintig terjedő bírságot 
szabhat ki.  
Előfordulnak olyan speciális helyzetek, amikor indokolt, hogy a munkáltató különbséget 
tegyen helyzetük, tulajdonságuk, jellemzőjük alapján a munkavállalók között, ezért a törvény 
szerint nem minősül az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének, ha az a munka 
jellege vagy természete alapján indokolt, az alkalmazásnál számba vehető minden lényeges és 
jogszerű feltételre alapított arányos megkülönböztetés. Nem hátrányos megkülönböztetés, ha 
egy női ruhákat reklámozó céghez csak fiatal lányokat vesznek fel fotómodellnek. Ezekben az 
esetekben a munkáltató intézkedése jogszerű, mert logikus érvek szólnak amellett, hogy férfit 
vagy nőt vegyen fel. Ez a szabályozás összhangban van az Mt. és az európai közösségi jog 
előírásaival is. 
 
Az Flt. az állampolgárság miatti megkülönböztetésekkel kapcsolatos antidiszkriminációs 
szabályokat is rögzíti.  
 
Azonos jogok és kötelezettségek illetik meg a magyar állampolgárokat, a - külön jogszabály 
szerint - menekültként, menedékesként elismert személyeket, a bevándorlási engedéllyel, és 
letelepedett jogállással rendelkező személyeket, a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező személyeket. 
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásával szóló 2007. évi I. törvény meghatározza, hogy a Magyar Köztársaság mely 
személyi körben biztosítja a szabad mozgás és tartózkodás jogának gyakorlását: 
A) Egyrészt az EGT állampolgároknak: 
- az Európai Unió 27 tagállamának: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, 
Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, 
Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, 
Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia 
állampolgárai; 
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- további három, Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás részes állam 
állampolgárainak: Izland, Liechtenstein és Norvégia állampolgárainak; valamint 
- az EK és tagállamai, valamint az EGT megállapodásban nem részes állam között létrejött 
nemzetközi szerződés alapján (ilyen megállapodás a Svájci Államszövetséggel van). 
B) Másrészt: 
- az EGT állampolgár, magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagjának, 
- magyar állampolgár, magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagjának, 
- EGt állampolgárt, vagy magyar állampolgárt kísérő, vagy hozzá csatlakozó személy - aki 
megfelel a törvényben meghatározott egyéb feltételeknek. 
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében az Flt. 
lehetőséget biztosít arra, hogy törvény, vagy kormányrendelet rájuk nézve eltérő szabályokat 
fogalmazzon meg. 
 
Kit, milyen adófizetési kötelezettség terhel? 
 
A társadalombiztosítási ellátások és a munkaerő-piaci célok érdekében a járulékfizetési 
szabályok jelentősen változtak 2012. január 1-jétől.  
 

a) A biztosított (pl. munkavállaló) természetbeni egészségbiztosítási járulékot, pénzbeli 
egészségbiztosítási járulékot és munkaerő-piaci járulékot, valamint nyugdíjjárulékot 
fizet. 

 
b) A foglalkoztató és a biztosított egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adót fizet. 

 
A foglalkoztatókat és a biztosított egyéni vállalkozókat terhelő társadalombiztosítási 
járulékfizetési kötelezettség (egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék, valamint 
nyugdíjbiztosítási járulék) helyébe 2012. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó lépett. 
(az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CLVI. törvény). 
Tekintettel arra, hogy adó formájában kell a korábbi járulékfizetési kötelezettséget 
teljesíteni, az adó megfizetése államháztartási forrásból fedezett ellátásra (ideértve különösen 
a társadalombiztosítási ellátást és az álláskeresési ellátást), vagy az államháztartási forrásból 
folyósított támogatás igénybevételére való jogot nem keletkeztet, valamint az adó alapja és 
összege az ilyen ellátás, illetőleg támogatás összegét nem befolyásolja. 
 
Az adó alanyai: 

- kifizető (A természetes személlyel adófizetési kötelezettséget eredményező 
jogviszonyban álló másik személy. Ide értve a kirendelést elrendelő kifizetőt, a 
kölcsönbeadó kifizetőt, valamint a gazdasági társaság, közös vállalat, egyesülés és az 
európai gazdasági egyesülés előtársaságát is.); 
- egyéni vállalkozó (kivéve, ha saját jogú nyugdíjas vagy özvegyi nyugdíjban részesül 
és a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt már betöltötte); 
- mezőgazdasági őstermelő  
 
c) a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó nyugdíjjárulékot, - a 
kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, a kiegészítő tevékenységet folytató 
társas vállalkozó után a társas vállalkozás, valamint a 39. § (2) bekezdésében említett 
személy egészségügyi szolgáltatási járulékot (havi összege 2012-ben: 6390 Ft, napi 
összege: 213 Ft), 



 40 

d) a külön törvényben meghatározott személy (Eho. tv.) az egészségügyi szolgáltatások 
fedezetére egészségügyi hozzájárulást fizet, 
e) a magánnyugdíjpénztár tagja nyugdíjjárulék és tagdíj fizetésére kötelezett, 
 
A foglalkoztató által fizetett szociális hozzájárulási adó: az adóalap 27%-a. 
 
A biztosított által fizetett járulékok: 
- a Tbj. szerinti nyugdíjjárulék mértéke kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj 
hatálya alá tartozók esetén 10%, 
- egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék: 8,5%, ebből a természetbeni ebj. 
4%, a pénzbeli ebj. 3%, a munkaerő-piaci járulék: 1,5%. 

 
 
9) A családokról történő gondoskodás főbb szociális jogi eszközei 
 
 
Az állami családtámogatásról általában 
 
Bár ma széles körben elterjedt vélemény szerint a hagyományos családmodell válságban van, 
a társadalom alapegysége mégiscsak a család. Szociális-gondoskodó funkcióját azonban ma 
már egyedül, külső, intézményes állami támogatás nélkül nem tudja betölteni. A modern 
állam egyrészről anyagilag támogatja a családot, másrészt tiszteletben tartja a család 
autonómiáját, így a család életébe csak kivételes estben avatkozik bele.  
Ma is elsősorban a család az, amelyik az "elsőfokú" szociális védelmet és támaszt nyújtja, 
annak ellenére, hogy ez a szerepe jelentősen meggyengült a család gazdasági szerepének 
meggyengülésével, a családi-rokoni kapcsolatoknak a jövedelemszerző tevékenységtől való 
elválasztásával, az átlagos családnagyság csökkenésével és a többgenerációs családi 
közösségek csaknem teljes eltűnésével.  
 
Az állam (és ezen belül a szociálpolitika, szociális jog) feladata, hogy a családot a szociális 
támogatási rendszeren keresztül alkalmassá tegye a szociális védelmi funkció betöltésére. 
 
A család, a gyermekvállalás egyenlőtlenségeket teremt: az eltartottakkal a családtagok száma 
meghaladja a keresők számát, így az egy főre eső jövedelem lényegesen kisebb, mint az 
eltartottakkal nem rendelkező családban. A támogatásnak tehát - egyebek között - arra kell 
irányulnia, hogy a családi egyenlőtlenségeket lehetőség szerint kompenzálja, mégpedig 
elsősorban azáltal, hogy hozzájárul a család által - önként vagy kényszerűségből - vállalt 
terhekhez (gyermekek gondozása, nevelése, ellátatlan idős, súlyosan beteg vagy fogyatékos 
hozzátartozó gondozása és ápolása).  
 
A támogatás jogi eszközei a fejlett ipari társadalmakban – így különösképpen Európában – 
elsősorban állampolgári alanyi jogon járó készpénzjuttatást jelentenek.  
 
A családtámogatás jogi eszközei csak részben találhatók közvetlenül a szociális jog normái 
közt. Másik részük más jogág keretein belül, így pl. a család védelmére vonatkozó 
rendelkezéseket találhatunk az alkotmányban, de a családok szociális helyzetének javítása 
lehet a célja pl. pénzügyi jogi (adójog) vagy munkajogi rendelkezéseknek is. 
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Az Alaptörvény családot védő rendelkezései. 

L) cikk (1) Magyarország védi a házasság intézményét, mint férfi és nő között, önkéntes 
elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a nemzet 
fennmaradásának alapját. 

(2) Magyarország támogatja a gyermekvállalást. 

(3) A családok védelmét sarkalatos törvény szabályozza. 
 
A férfi és nő közötti, önkéntes elhatározáson alapuló érzelmi és gazdasági életközösségek 
közül az Alaptörvény a házasság intézményének védelme mellett kötelezi el magát. A nemzet 
fennmaradásának letéteményese a család, a társadalom legkisebb egysége. Ezt felismerve az 
Alaptörvény rögzíti a család védelmének és a gyermekvállalás támogatásának kötelezettségét. 
A családok védelmének szabályait sarkalatos törvény határozza meg. 
 
Ezen túlmenően közvetlenül a családra vonatkozó rendelkezéseket az Alaptörvény nem 
tartalmaz, hanem az anyaság, az ifjúság és a gyermekek jogainak védelméről rendelkezik. 
Ugyanakkor számos olyan rendelkezést is találunk az Alaptörvényben, amelyek biztosítása 
áttételesen kihat a családra, és annak erősítését ill. védelmét is szolgálja.  
 
Más jogágak családot védő rendelkezései. 
 
Családjog: A család szociális védelmét – és egyben a családtagok alapvető jogainak, 
elsősorban emberi méltóságának, személyes autonómiájának védelmét – biztosítja a családjog 
több rendelkezése. Idetartoznak elsősorban azok, amelyek a „gyengébb” családtagok 
(gyermekek, nők) személyes autonómiáját, emberi méltóságát védik a családon belül, illetőleg 
magát a családot védik a külső hatalommal szemben. 
 
A munkajog: A munkajog számos rendelkezése biztosítja egyrészről azt, hogy a gyermekek 
és fiatalkorúak a testi vagy szellemi fejlődésüket veszélyeztető munkát ne vállalhassanak, 
másrészt azt, hogy az alkalmazottak családi és munkahelyi kötelezettségeiket lehetőség 
szerint összeegyeztethessék, munkaviszonybeli kötelességeik sérelme nélkül törődhessenek 
családi kötelességeikkel. (E körben nemcsak a gyermekek gondozására igénybevehető 
szabadidőkön kívül megemlítendő a beteg hozzátartozó ápolására vagy házépítésre 
igénybevehető fizetés nélküli szabadság, a megterhelő foglalkoztatási szituációknál 
(átirányítás, rendkívüli munka) a családi állapot figyelembevétele annak megállapításánál, 
hogy az adott munka elrendelése nem jelent-e „aránytalan sérelmet”, a szabadság előre 
tervezhető igénybevételét védő szabályok, stb. 
 
Perjogok: pl. a tanúvallomás megtagadásának joga Pp. 170. § (1) A tanúvallomást 
megtagadhatja: a felek bármelyikének hozzátartozója. Hozzátartozónak számít az 
egyeneságbeli rokon és annak házastársa, az örökbe fogadó és a nevelőszülő, az örökbe 
fogadott és a nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, a jegyes és az élettárs, a házastárs 
egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa. 
 
E jogágakon kívül számos más jogág (közigazgatási jog, adójog stb.) tartalmaz a család 
szociális és gazdasági biztonságát védő rendelkezést.  
 
A családtámogatási rendszer intézményei és juttatásai az állampolgárok alapvető jogait érintő 
szabályok, ezért azokat az állam csak törvényben szabályozhatja. A törvényben történő 
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szabályozás célja egyrészről az, hogy az Országgyűlés, ne pedig a Kormány vagy valamely 
miniszter rendelete döntsön az állampolgárok számára ilyen fontos kérdésekben. A törvényi 
szabályozás másik funkciója azonban az is, hogy ezeket az állampolgárok számára alapvető 
fontosságú viszonyokat hosszú időre megalkotott jogszabályok rendezzék, és ne legyenek 
kitéve a rendeleti jogalkotás esetlegességeinek és gyors változásainak.  
 
A családsegítő juttatások intézményei (családi pótlék, a gyermekgondozási segély, a 
gyermekgondozási támogatás) és azok szabályozásának változásai azonban azt mutatják, 
hogy a szociális jog, és azon belül is különösen a családsegítés intézményrendszere erősen 
kiszolgáltatott napi politikai és gazdaságpolitikai (ezen belül is fiskális és 
munkaerőgazdálkodási) megfontolásoknak. 
 
A családok szociális támogatásáról és védelméről jelenleg alapvetően a családok 
támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) rendelkezik.  
Végrehajtásáról a 223/1998 (XII. 30) kormányrendelet szól, amely a támogatások 
igénylésének és megszüntetésének eljárási szabályait tartalmazza. 
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról az 1998. évi XXVI. 
törvény rendelkezik.  
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, pedig a 1997. évi XXXI. törvény 
rendelkezik. (Ez a törvény a szociális védelmet érintő rendelkezéseket is tartalmaz). 
 
E törvények végrehajtásáról egyébként több rendelet (kormányrendelet, miniszteri rendelet) is 
gondoskodik.  
 
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény hatálya 
A törvény leglényegesebb elem, hogy a munkáltatóknál működő családtámogatási 
kifizetőhelyek megszüntetek, amelynek eredményeképpen a családtámogatások 
adminisztrációja egységesebbé, korszerűbbé és ellenőrizhetővé vált. 
A törvény hatálya kiterjed - amennyiben nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik - a 
Magyar Köztársaság területén élő 

a) magyar állampolgárra, 
b) bevándorolt vagy letelepedett jogállású, továbbá a magyar hatóság által menekültként, 

illetve hontalanként elismert személyekre, 
c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvény (Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben 
meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a 
Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

 
Az uniós polgárok körénél tágabb személyi körnek biztosított a szabad mozgás és tartózkodás 
jogának gyakorlása. Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerint Norvégia, 
Liechtenstein és Izland állampolgárait a szabad mozgás és tartózkodás tekintetében 
ugyanazok a jogok illetik meg, mint az Európai Unió polgárait. 
A Svájci Államszövetség állampolgáraira is ugyanezek a szabályok vonatkoznak. 
A törvények szabályozzák az EGT-állampolgároknak, valamint harmadik ország 
állampolgárságával rendelkező családtagjaiknak a Magyar Köztársaság területére való 
beutazását, továbbá a három hónapot meg nem haladó magyarországi tartózkodását. Ez a 
tartózkodás gyakorlatilag feltétel nélküli. Amennyiben a családtagok valamelyike olyan 
harmadik országból érkezik, amelynek állampolgárai vízum birtokában utazhatnak be, akkor 
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ezt a vízumot az eljáró hatóságnak a lehető legrövidebb idő alatt és térítésmentesen kell 
kiállítania. 
A szabályozás a három hónapnál hosszabb ideig tartózkodók számára megköveteli a 
bejelentkezést, az eljáró hatóság azonban már nem tartózkodási engedélyt, hanem egy 
regisztrációs igazolást állít ki.  
 
 

10) A kisegítő jellegű (rászorultsági alapú) szociális ellátások 
 

Az ún. klasszikus kockázatok (tipikusan előforduló szociális segítséget igénylő helyzetek) 
  

 betegség,  
 baleset,  
 öregség, 
 rokkantság,  
 eltartó halála,  
 munkanélküliség,  
 gyermekvállalás.  

 
esetére vonatkoznak a társadalombiztosítás keretében és az állampolgári jogon járó juttatások. 
Itt a társadalombiztosítási és szociális törvényekben a törvényhozó eleve meghatározza azokat 
az élethelyzeteket, amelyekben a jövedelemszerző képesség zavarára tekintettel indokolt az 
állam beavatkozása, a szociális támogatás.  
 
Vannak azonban olyan élethelyzetek, amikor a társadalombiztosítási vagy a szociális jog 
különös intézményei által nyújtott támogatás nem elegendő az egyén számára ahhoz, hogy az 
emberi méltósággal még összeegyeztethető létminimum biztosított legyen. Ilyen eset az, ha 
valaki – egyedi körülményei folytán – anélkül marad jövedelem nélkül, hogy a meghatározott 
kockázatokhoz fűzött biztosítási feltételeknek meg tudott volna felelni, és nehézségeinek 
forrása az állampolgári juttatásokkal megcélzott “problémaforrásokon” is kívül esik. Ez 
rendszerint akkor fordul elő, ha a hátrányos élethelyzet halmozottan jelentkezik az egyén vagy 
család életében, 
 
A rászorultságtól függő szociális ellátások tehát olyan személyeknek nyújtanak támogatást, 
akik sem a munkájukból nem tudnak megélni, sem pedig a társadalombiztosítás keretében 
elérhető a keresetet pótló juttatásokra nem szereztek (nem tudtak, még nem tudtak szerezni) 
jogosultságot, tekintet nélkül ennek okára (azaz arra, hogy ez önhibából következett-e be).   
 
Ilyen értelemben tehát ezeknek a szociális ellátásoknak a megállapítása és szabályozása 
szubszidiárius, kisegítő jellegű, azaz akkor kerül alkalmazásra, ha az adott helyzetet más, a 
társadalombiztosítási jogba, vagy a jóléti szociális ellátások jogába tartozó jogszabály nem 
rendezi.  
 
A szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében a jogalkotó meghatározza: 
 - az egyes ellátások formáit,  
 - az ellátások nyújtásának szervezetét 
 - az ellátásokra való jogosultság feltételeit 
 - az ellátások biztosításának garanciáit.  
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A szociális törvény tehát a társadalombiztosítási juttatásokra nem jogosító élethelyzetben 
nyújt segítséget, kisegítő jelleggel, kizárólag a rászorultsági alapon igényelhető juttatásokat 
szabályozza. 
 
 
A kisegítő jellegű szociális ellátások nyújtásának alapelvei: 
 
 Az önsegély elvét kiegészítő szolidaritási elv 

 
Az állampolgárok, az egyének elsősorban önmaguk kötelesek önmagukról gondoskodni, ha 
erre nem képesek, a következő lépésben a hozzájuk legközelebb álló család, majd a szűkebb 
környezet, a lakóhelyi közösség (esetleg a munkahely) válik egymást követő sorrendben 
kötelezetté, az egész társadalom eszközeivel gazdálkodó állam pedig csak ezeket követően lép 
a kötelezettek sorába.  
Az önsegély elve természetesen feltételezi valamilyen mértékben az önhibán kívüliséget – 
azaz azt, hogy az egyén is megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a rászorult 
helyzetet elkerülje, ill. abból kikerüljön.  
 
 A minimális ellátáshoz való jog 

 
Elvileg senki nem maradhat teljesen ellátatlanul, még a saját hibájából nehéz helyzetbe került, 
ill. ínséges helyzetből saját “hibájából”, emberi gyengeségből kikerülni nem képes egyén sem. 
A minimális ellátáshoz való alapvető jog, a szociális ellátás feltételeinek biztosítása ezért az 
az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata ugyan, de csak az 
egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt 
felelősségén túl.  
Az állam feladata elsősorban a jogalkotás, azaz az, hogy a megfelelő törvényeket megalkossa, 
emellett pedig meghatározott (és változó) mértékig az anyagi eszközök biztosítása.  
A közvetlen végrehajtás, azaz maga a “gondoskodás” azonban a rászorultakat és 
rászorultságuk mértékét legjobban ismerő önkormányzatok feladata.  
 
 A kérelmezés elve 

 
Eltérően a biztosítási típusú, valamint az állampolgári jogon járó, meghatározott helyzethez 
automatikusan kapcsolódó juttatásoktól, a szociális juttatások nem állampolgári jogon járnak, 
hanem – kérelmezni kell őket. Ennek oka, hogy elsősorban a költségvetési források 
szűkössége.  
A rászorultsági elv széleskörű érvényesülésének egyenes következménye, hogy a segélyezési, 
más támogatási eljárások nem hivatalból, hanem a rászorult, vagy a szolgáltatást egyébként 
igénybe venni szándékozónak a kérelmére, és a rászorultság megfelelő igazolása alapján 
járnak. A kérelmezési elv érvényesülése hivatott biztosítani, hogy a közösségi források 
igénybevétele lehetőség szerint az indokolt esetekre korlátozódjék. Egyidejűleg a kérelmezési 
elv az önsegély elvét is érvényesíteni hivatott: abból a megfontolásból indul ki, hogy az 
egyénnek legalább a kérelem benyújtása erejéig erőfeszítést kelljen tennie. 
A “kérelmezés elvének” érvényesülése azonban nem ritkán azt eredményezi, hogy éppen a 
legrászorultabb egyének és csoportok esnek el a részükre járó juttatásoktól. A juttatásokra 
való rászorultság rendszerint ugyanis halmozottan hátrányos helyzet, perifériára szorult 
társadalmi környezet eredménye, amely iskolázatlansággal, tájékozatlansággal, vagy 
(jellemzően hajléktalanok esetében) éppen a jogosultság igazolásának lehetetlenülésével is 
együtt jár.  



 45 

 
A szociális igazgatás szervei 

a) a helyi önkormányzat képviselő-testülete, 
b) a települési önkormányzat polgármestere, 
c) a települési önkormányzat jegyzője, 
d) a szociális hatóság 
A jegyző szakmai irányítását a szociális hatóság látja el. 

 
 
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások általában előre nem látható, rendkívüli, 
ill. válsághelyzetek áthidalására szolgálnak.  
A rendkívüli helyzet az emberi életpályán általában előre nem látható, nem tervezhető 
körülmények bekövetkezését jelenti. A "rendkívüli" helyzet lehet rövid, pillanatnyi, ill. csak 
meghatározott szükségletekre irányuló. Az ilyen helyzetek áthidalására szolgálnak általában 
az átmeneti és a célzott támogatások. Előfordulhat, hogy a "rendkívüli" helyzet évekig 
fennáll, így kivételesen sor kerülhet a pénzellátások hosszabb ideig tartó rendszeres 
folyósítására. Ezekre a juttatásokra olyan személyek válhatnak jogosulttá, akik vagy nem 
tudtak a maguk számára megfelelő ellátást szerezni munkájukkal, vagy egyéb lehetőségeiket 
kimerítették. Ezeket a pénzbeli juttatásokat tehát nem célzottan, meghatározott szükségletek 
fedezetére, hanem a rászoruló személy általános létfenntartására folyósítják az 
önkormányzatok.  
Míg egyrészről a célzott támogatásoknál a támogatott személy önállósága a juttatások 
felhasználása tekintetében rendkívül korlátozott, másrészről viszont a nem célzott 
támogatások felhasználása nem ellenőrizhető, ugyanakkor a közösségi erőforrásokat 
jelentősen igénybe veszik. Ezért a nem-célzott támogatások feltételei közt még erőteljesen 
megtalálhatók "érdemességi" szempontok: az önhibán kívüliség, az önellátásra irányuló 
korábbi erőfeszítések valamilyen formája, illetőleg a rászorultság fokának vizsgálata, a saját 
(ill. családi) erőforrások ellenőrzése. 
 
Modern és demokratikus szociális rendszerben a rászorultság meglétét elsősorban a jogalkotó 
mérlegeli, és viszonylag szűk körre szorított a juttatást nyújtó közigazgatási szerv mérlegelési 
joga. A rászorultsághoz kötött jelleg tehát nem zárja ki az alanyi jogot: a juttatások zömében, 
ha a kérelmező a jogszabályi (törvényi) feltételeknek megfelel, azaz, ha a törvényhozó által 
rászorultnak minősített helyzetben (előírt jövedelmi, vagyoni határ alatt) van, akkor a 
juttatásra alanyi joga keletkezik, kérelmét a közigazgatási szerv nem utasíthatja el. Vannak 
azonban olyan juttatások, amelyekre való jogosultság részben települési (lakóközösségi), 
részben egyéni sajátosságoktól függ, ilyenkor a feltételeket az önkormányzat rendelete, vagy 
– kivételes esetekben – a közigazgatási szerv döntéshozója bírálja el. 

 
A rászorultsági alapú szociális támogatások egyik fajtája  
a Fogyatékossági támogatás (1998. évi XXVI. törvény) 
 
Magyarországon több százezer, társadalmi életében súlyosan akadályozott fogyatékos 
személy él. Közöttük több tízezres nagyságrendben vannak olyanok, akiknek veleszületett 
vagy szerzett fogyatékossága súlyos. A mindennapokban ritkán lehet találkozni velük, mert 
gyakran otthonukban, vagy intézetbe zárva élnek, az utcára lehetőségek hiányában és egyedül 
ki sem jutnak. A vakok, értelmi sérültek, vagy nehézségek árán tudnak csak tájékozódni, a 
kerekesszéket használó mozgássérültek az utcákon, a boltokban nem tudnak közlekedni, a 
siketek, vagy súlyos beszédfogyatékosok nem tudnak kommunikálni. Az a tény, hogy a 
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valóságban nem tudnak élni bizonyos jogaikkal, nem csak az ő, hanem egy szélesebb 
személyi kör - hozzátartozóik, családjuk - életlehetőségeit is korlátozza. 
 
A törvény célja a fogyatékos személyekhez való viszonyban új szemlélet kialakítása, (illetve a 
ma már e téren jelentkező változások rögzítése, felerősítése), amely várhatóan más területekre 
is kihat majd. Ennek lényege, hogy a fogyatékos személy ne passzív alanya legyen az állam 
által számára nyújtott ellátásoknak, hanem aktív, önellátásra, társadalmi beilleszkedésre 
ösztönözzön az ellátás. 
 
22. § A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az 
esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A támogatás célja, 
hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül - anyagi segítséggel járuljon 
hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez. 
 
23. § (1) Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos, az 
ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, 
valamint bevándorolt jogállású személy, továbbá a magyar hatóság által menekültként, illetve 
hontalanként elismert személy jogosult, akinek 

a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen 
hiányzik vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag 
tapintó-halló életmód folytatására képes (látási fogyatékos), 

b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére 
segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy 

ba) halláskárosodása 25. életévének betöltését megelőzően következett be, vagy 
bb) halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad (hallási fogyatékos), 
c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma 

következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség 
miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű (értelmi fogyatékos), 

d) állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az autonómia-tesztek 
alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, 

e) a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön 
jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy a 
külön jogszabály szerinti mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel 
eredményesen nem befolyásolható (mozgásszervi fogyatékos), 

f) az a)-e) és h) pontban meghatározott súlyos fogyatékosságok közül legalább két 
fogyatékossága van (halmozottan fogyatékos), 

g) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére 
segédeszközzel sem képes és az a), c)-e) és h) pontok valamelyikében megjelölt egyéb 
fogyatékossága is van (halmozottan fogyatékos), 

h) állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, 
 
A törvény a fogyatékossági támogatás havi összegét megalkotásakor az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 80%-ában határozza meg. A törvény 2012. évi módosítása a 
fogyatékosságok egy részénél ezt a mértéket 65%-ra csökkentette le. 
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11) 1993. évi III. törvény ellátásai (a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról) 

 
I. A szociális rászorultságtól függő ellátások 

 
1. Rendszeres szociális segély 37.§ 
 
Megjegyzés: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 2012-ben 28.500,- Ft. 
 
Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján 
 egészségkárosodott személynek minősül, vagy 
 a reá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy 
 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a 

családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti 
gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, terhességi-gyermekágyi 
segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják 
biztosítani, vagy 
- a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek 
családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb 
feltételeknek megfelel, rendszeres szociális segélyre jogosult. 
A jogosultság megállapításának további feltétele, hogy a családnak az egy fogyasztási 
egységre jutó havi jövedelme ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 90%-át (25.650,- Ft) és vagyona nincs.  
 
A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult 
családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási 
bér (71.800.-Ft) mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelem-adóval, 
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 90%-át 
(42.326,- Ft). 
Ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély összege 
nem haladhatja meg a 42.326,- Ft és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének 
különbözetét. Ebben az esetben a rendszeres szociális segély legmagasabb összege 19.526,- 
Ft lehet. 
 
Az aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. 
Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak 
ellátására, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás míg a másik személy a 
rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg. 
 
2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 35.§ 
 
Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították – kivéve, 
ha a rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételeivel rendelkezik -  foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásra jogosult. 
 
Összege: A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj 
mindenkori 
legkisebb összegének 80%-a, 22.800 Ft 
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Egy családban egyidejűleg csak egy személy részesülhet foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban. 
 
3. Időskorúak járadéka 32/B.§ 
 
A reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt,  
 akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy 

főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 80%-át, 22.800,- Ft) 

 az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb 
személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 95%-át, (27.075,- Ft) 

 az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (37.050,- Ft) 

 
A jövedelemmel rendelkező jogosult esetén a járadék összege a fenti összegek és a jogosult 
havi jövedelmének különbözete. 
 
4. Lakásfenntartási támogatás 38.§ 
 
Támogatásra normatív alapon jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy 
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250%-át,(71.250 Ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az 
egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a 
fogyasztási egységek összegének hányadosával. 
 
Támogatásra alanyi jogon jogosult az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy 
 
Összege minimum 2.500,- Ft. 
 
5. Adósságkezelési szolgáltatás 55.§ 
 
A települési önkormányzat adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a családot vagy 
személyt, akinek 
- az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és akinek az adósságok valamelyikénél 
fennálló tartozása legalább hat havi, vagy 
- a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá 
- akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az önkormányzat 
rendeletében meghatározott összeghatárt, valamint 
- aki a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban 
lakik, feltéve, hogy vállalja az adósság és a települési önkormányzat által megállapított 
adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési 
tanácsadáson való részvételt. 
Mértéke nem haladhatja meg az adósság 75%-át és összege legfeljebb 300.000,- Ft, a 
lakáshitel-hátralékok bizonyos eseteiben 600.000,- Ft lehet. 
A támogatás nyújtható egy összegben vagy havi részletekben az adós vállalásától függően. 
 
6. Ápolási díj 40.§ 
Az ápolási díjnak a költségvetési törvényben meghatározott alapösszege 2012-ben 29.500,- 
Ft. 
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A súlyosan fogyatékos, valamint a 18. életévét be nem töltött tartósan beteg személyek 
ápolása esetén azonos az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeggel 
(29.500,- Ft). 
A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy ápolása esetén az éves központi 
költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 130 százaléka (38.350,- Ft). 
A 18 év feletti tartósan betegeknél az éves központi költségvetési törvényben meghatározott 
alapösszeg 80 százaléka (23.600,- Ft). 
 
Időtartama szolgálati időre jogosít, mivel 10 százalék nyugdíjjárulék levonásra kerül. 
 
 
II. természetben nyújtott szociális ellátások 
 
Pénzbeli ellátás helyett természetben is nyújtható: 
 
 Lakásfenntartási támogatás 38.§ (például: közüzemi díjak térítése, tüzelőutalvány), 
 Átmeneti segély 45.§ (például: élelmiszer, tankönyv biztosítása, gyermek-intézmény 

díjainak kifizetése), 
 Temetési segély 46.§ (temetési költségek átvállalása). 

 
 

1. Köztemetés 48.§ 
 
A haláleset szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere gondoskodik az elhunyt 
személynek az eltemettetéséről, ha nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles 
személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 
 

2. Közgyógyellátás 49.§ 
 

a) Alanyi jogon jogosult az ellátásra  
 az intézeti elhelyezett, az intézeti és állami nevelt kiskorú;  
 a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy;  
 a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott; 
 a központi szociális segélyben részesülő;  
 az, aki rokkantsági ellátásban;  

az aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, 
továbbá az, aki rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs 
hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket, 
az, aki rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú 
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, 
az, aki rokkantsági ellátásban részesül, de nem tartozik az utóbbi két feltétel hatálya alá és a 
közgyógyellátásra való jogosultságát 2012. április 15-éig megállapították,az aki öregségi 
nyugdíjban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti 
rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való 
jogosultságának megállapítását megelőző napon rokkantsági ellátásban részesült, I-II. 
csoportú rokkantságára tekintettel, vagy egészségi állapota nem haladta meg a 30%-os 
mértéket. 
 
A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a 
társadalombiztosítási 
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támogatásba befogadott 
 egyes gyógyszerekre, gyógyszerkerete erejéig 
 gyógyászati segédeszközökre, protetikai és fogszabályozó eszközökre (ideértve 

a javítás költségeit is), valamint 
 az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra. 

 
 
b) Normatív alapon jogosult közgyógyellátásra az a személy, akinek esetében a havi 
rendszeres gyógyító ellátásnak a regionális egészségbiztosítási pénztár által elismert térítési 
díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja (2.850,- Ft), 
feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét (28.500,- Ft), egyedül élő esetén 150%-át (42.750,- Ft). 
 
c) Méltányossági alapon: A jegyző méltányosságból állapítja meg a közgyógyellátást annak a 
szociálisan rászorult személynek, akinek esetében a települési önkormányzat rendeletében 
meghatározott feltételek fennállnak 
 
 

12) 1993. évi III. törvényben szabályozottakon kívüli ellátások 
 
1. Rokkantsági járadék 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 
 
A 18. életévét betöltött személy, aki a 25. életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné 
vált, illetve 80%-os (korábban 100%-os mértékű munkaképesség-csökkenés) vagy azt 
meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást 
részére nem állapítottak meg. 
A rokkantsági járadék folyósítása mellett jövedelmi és időbeli korlátozás nélkül lehet kereső 
tevékenységet folytatni. 
A rokkantsági járadékban részesülő személy utazási kedvezményre jogosult. 
Összege 33.330,- Ft. 
 
2. Átmeneti járadék 387/2007.(XII.23.) Korm. rend. 

2012. január 1-jétől új jogosultságot nem lehet megállapítani. 
 
A 2011. december 31-én átmeneti járadékban részesülő személy ellátását 2012. január 1-
jétől rokkantsági ellátásként folyósítják tovább, melynek összege megegyezik a 2011. 
december hónapra járó ellátás összegével. 

 A rokkantsági ellátásban részesülő személy ellátását meg kell szüntetni, ha 
keresőtevékenységet folytat és  

 a jövedelme 3 egymást követő hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladja a 
minimálbér 150 százalékát (139.500.-Ft-ot).  

E bekezdés alkalmazása során a 2012. július 1-jétől szerzett jövedelem vehető figyelembe. 
 
3. Rendszeres szociális járadék 387/2007. (XII.23.) Korm. rend. 
2012. január 1-jétől új jogosultságot nem lehet megállapítani. 
 
A 2011. december 31-én rendszeres szociális járadékban részesülő, és az 57. életévét 2011. 
december 31-ig betöltő személyek rendszeres szociális járadékát 2012. január 1-jétől 
rokkantsági ellátásként folyósítják, melynek összege megegyezik a 2011. december hónapra 
járó ellátás összegével. 
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A rokkantsági ellátásban részesülő személy ellátását meg kell szüntetni, ha 
keresőtevékenységet folytat és a jövedelme 3 egymást követő hónapra vonatkozó havi átlaga 
meghaladja a minimálbér 150 
százalékát (139.500.-Ft-ot). E bekezdés alkalmazása során a 2012. július 1-jétől szerzett 
jövedelem vehető figyelembe. 
 
Az 57. életévüket 2011. december 31-ét követően betöltő személyek ellátását 2012. január 1-
jétől rehabilitációs ellátásként folyósítják tovább. Ezen személyek 2012. március 31-éig 
kérhetik a komplex minősítés elvégzését. 
Amennyiben az érintettek 2012. március 31-éig nem kérik a komplex minősítés elvégzését, 
vagy a késedelmet hitelt érdemlően nem igazolják, a rehabilitációs ellátást 2012. május 1. 
napjával megszüntetik. A komplex minősítés igénylésével kapcsolatos tudnivalókról az 
érintettek 2012. január hónapban kaptak tájékoztatást. 
A felülvizsgálat időpontjáig kereső tevékenység végzésére a 2011. december 31-ig hatályos 
szabályok szerint, az alábbiaknak megfelelően van lehetőség 
azon személy esetében, 
– akinek a rendszeres szociális járadékra való jogosultságát a 2008. január 1-jét megelőzően 
hatályos rendelkezések szerint állapították meg, a kereső tevékenységre vonatkozóan a 2007. 
december 31-én hatályos szabályokat kell alkalmazni. 
- akiknek a járadékra való jogosultságát 2008. január 1-jét 
követően hatályos szabályozás szerint állapították meg, a felülvizsgálatig a minimálbér 80%-
ig folytathat kereső tevékenységet. 
- akinek a rendszeres szociális járadékra való jogosultságát a 2008. január 1-jét megelőzően 
hatályos rendelkezések szerint állapították meg, vagy 
- aki a rendszeres szociális járadék iránti igényét 2007. december 31- éig benyújtotta, a 
rendszeres szociális járadékot, a 2007. december 31-én hatályos szabályok szerint kellett 
megállapítani, illetve tovább folyósítani. 
Ezen személyek járadékra való jogosultságának a keresőtevékenységből származó kereset, 
jövedelem mértéke miatti megszüntetésére 2012. január 1-jét megelőzően a 2007. december 
31- én hatályos rendelkezéseket, kell alkalmazni. 
 
A rendszeres szociális járadék havi összege 2012. január 1-jén 27.000,- Ft, Korhatárt 
betöltők esetén 31.360,- Ft. 
 
Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként az érintett rehabilitációja javasolt, azt követően 
is rehabilitációs ellátásban részesül, melynek összege azon személynek, 
 akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, a közfoglalkoztatási bér 

40%-a (28.720,- Ft) 
 aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, a közfoglalkoztatási bér 80%-a (57.440,- 

Ft) 
 
4. Rehabilitációs ellátás 2011. évi CXCI. tv. 6.§. 
2012. január 1-jén hatályba lépett új ellátás 
 
A rehabilitálható megváltozott munkaképességű személy rehabilitációs ellátásra jogosult. 
A rehabilitációs ellátás keretében a megváltozott munkaképességű személy 

 a rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében szükséges rehabilitációs 
szolgáltatásra, valamint 

 pénzbeli ellátásra jogosult. 
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A rehabilitációs pénzbeli ellátás havi összege annak a rehabilitációs ellátásban részesülő 
személynek, 
- akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, a havi átlagjövedelem 35 %-a, 
de legalább a minimálbér 30 %-a (27.900,- Ft) és legfeljebb a minimálbér 40 %-a (37.200,- 
Ft) 
- aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, a havi átlagjövedelem 45 %-a, 
de legalább a minimálbér 40 %-a (37.200,- Ft) és legfeljebb a minimálbér 50 %-a (46.500,- 
Ft). 
 
5. Rokkantsági ellátás 2011. évi CXCI. tv. 11 .§. 
2012. január 1-jén hatályba lépett új ellátás 
 
Rokkantsági ellátásra jogosult az a személy, akinek rehabilitációja nem javasolt, ezen 
belül 
 
- egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a 
komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei 
miatt 
foglalkozási rehabilitációja nem javasolt és akinek az egészségi állapota 51–60% között van 
és a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem javasolt 
(B2 kategória), 
- egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex 
minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt 
foglalkozási 
rehabilitációja nem javasolt és akinek az egészségi állapota 31– 50% között van és a 
rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem javasolt (C2 
kategória), 
- kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható és – akinek egészségi állapota 1–30% 
között van és orvosszakmai szempontból önellátásra képes (D kategória), 
- egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes és akinek 
egészségi állapota 1–30% között van és orvosszakmai szempontból önellátásra nem vagy csak 
segítséggel képes (E kategória).(e személy utazási kedvezményre is jogosult) 
 
Annak a megváltozott munka-képességű személynek, akinek: 
- egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a 
komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei 
miatt foglalkozásirehabilitációja nem javasolt és akinek az egészségi állapota 51–60% között 
van és a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem 
javasolt (B2 
kategória), valamint annak a személynek, akinek a foglalkoztathatósága rehabilitációval 
helyreállítható és a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár 
betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg, a havi átlagjövedelem 40 
százaléka, de legalább a minimálbér 30 százaléka (27.900,- Ft) és legfeljebb a minimálbér 45 
százaléka (41.850,- Ft) 
- annak a megváltozott munkaképességű személynek az esetében, akinek egészségi állapota 
alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai 
szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási 
rehabilitációja nem javasolt, és egészségi állapota 31-50 % közötti (C2 kategória), valamint 
 annak a személynek az esetében, aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és a kérelem 
benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 
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évet nem haladja meg, a havi átlagjövedelem 60 százaléka, de legalább a minimálbér 45 
százaléka (41.850,- Ft) és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka (139.500,- Ft) 
- annak a megváltozott 
munkaképességű személynek az esetében, aki kizárólag folyamatos támogatással 
foglalkoztatható és 
egészségi állapota 1-30 % közötti (D kategória) a havi átlagjövedelem 65 százaléka, de 
legalább a minimálbér 50 százaléka (46.500,- Ft) és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka 
(139.500,- Ft) 
- annak a megváltozott munkaképességű személynek az esetében, aki egészségkárosodása 
jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, és egészségi állapota 1-30 % közötti 
(E kategória) a havi átlagjövedelem 70 százaléka, de legalább a minimálbér 55 százaléka 
(51.150,- Ft) és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka (139.500,- Ft). 
 
6. Bányász dolgozók egészség-károsodási járadéka 
387/2007. (XII.23.) Korm. rend. 
2012. január 1-jétől új jogosultságot nem lehet megállapítani. 
 
A bányászok egészségkárosodási járadékára az a személy jogosult, 
akinek egészségkárosodása legalább 29%-os mértékű, 
- saját jogú nyugellátásra nem jogosult, 
- nem részesül rendszeres pénzellátásban, kereset-kiegészítésben, átmeneti kereset-
kiegészítésben, jövedelem-kiegészítésben, átmeneti jövedelem-kiegészítésben, 
- a járadék megállapításakor keresőtevékenységet nem folytat, és 
- a keresőtevékenység megszűnését megelőzően megváltozott munkaképességére, illetve 
egészségkárosodására tekintettel a bányászokat megillető kereset-kiegészítésben vagy 
átmeneti keresetkiegészítésben részesült. 
 
A járadék havi összege a megállapításkor megegyezik a kereset-kiegészítésnek, átmeneti 
kereset-kiegészítésnek, jövedelem-kiegészítések, átmeneti jövedelem-kiegészítésnek, a 
járadék megállapítását megelőzően folyósított összegével, de nem lehet magasabb, mint az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosa. (85.500,- Ft). 
 
7. Vakok személyi járadéka 
6/1971. (XI. 30.) Eü.M rendelet, 1032/1971. (VII.14.) Kormányhatározat 
18. évét betöltött erősen látáscsökkent és vak személy, aki látását 
tartósan (1 év), illetőleg véglegesen elvesztette. 
2001. július 1-től nincs új megállapítás Havi összege:15.360,- Ft 
 
8-9. Házastársi pótlék és házastársi pótlékhoz járó kiegészítés  
89/1990. (V. 1.) MT rendelet, [187/1997. (X.31.) Korm. rendelet 12. § (4) bek.] 
 
1998. január 1-től nincs új megállapítás Összege: 20.410,- Ft. ill. 14.160,- Ft. 
 
 
10. Cukorbetegek támogatása 
18/1987. (XII. 24.) EüM rendelet 
2000. január 1-től nincs új megállapítás Összege: 100,-Ft. 
 
11. Szépkorúak jubileumi köszöntése 
255/2008.(X.31.) Kormány rendelet 
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Jubileumi juttatásra jogosult a 90., a 95. és a 100. életévüket betöltött, Magyarországon 
bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, valamint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező személy, amennyiben a fenti életkor betöltésének 
időpontjában a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a 
Magyarország területén gyakorolják. 
 
A jubileumi juttatás összege: 
- a 90. életév betöltésekor 90.000,- forint, 
- a 95. életév betöltésekor 95.000,- forint, 
- a 100. életév betöltésekor 100.000,- forint. 
 
12. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezménye 
102/2011.(VI. 29.) Korm. rendelet 
 
Közlekedési kedvezményre a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult. Súlyos 
mozgáskorlátozott személynek minősül: 
- a mozgásszervi fogyatékosnak minősülő súlyosan fogyatékos 
személy, 
- a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és 
fogyatékosságokról szóló rendelet 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott 
mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő személy, 
- a BNO kód XIII. főcsoportjába (csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei) tartozó 
vezető diagnózisra tekintettel megállapított, legalább 40%-os egészségkárosodással 
rendelkező személy; 
- a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota 
várhatóan legalább három éven keresztül fennáll. 
Formái: 
- gépkocsiszerzési támogatás 
- gépkocsi-átalakítási támogatás 
- közlekedési támogatás (a kifutó ellátás utoljára 2012-ben vehető igénybe, azok számára, 
akik 2011. július 2-át megelőzően kiállított olyan háziorvosi szakvéleménnyel rendelkeznek, 
amely végleges állapotot, vagy a következő felülvizsgálat időpontjaként a kérelem benyújtása 
utáni időpontot jelöl meg). 
A személygépkocsi szerzési támogatás összege: 
- új járműnek minősülő személygépkocsi esetén: 900.000,- Ft 
- használt személygépkocsi, segédmotoros kerékpárnak minősülő, három,- vagy négykerekű 
jármű, ill. járműnek nem minősülő, gépi meghajtású kerekesszék esetén: a vételár 
60%-a, de legfeljebb 600.000,- Ft. 
A személygépkocsi átalakítási támogatás összege: az átalakítás költsége, de legfeljebb 
90.000,- Ft. 
Közlekedési támogatás összege: 7-28.000,- Ft/év 
 
14. Fogyatékossági támogatás 
1998. évi XXVI. tv. 22.§ 
 
Az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy jogosult, aki 
- látási fogyatékos 
- hallási fogyatékos 
- értelmi fogyatékos 
- mozgásszervi fogyatékos 
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- autista, illetőleg 
- halmozottan fogyatékos 
és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások 
állandó segítségére szorul, 
- állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, és 
állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások 
állandó segítségére szorul 
 
Mértéke: Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 65 %-a (18.525,-Ft) abban 
az esetben, ha 
- látási fogyatékos 
- értelmi fogyatékos 
- mozgásszervi fogyatékos, 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a (22.800,- Ft) abban az esetben, 
ha 
- halmozottan fogyatékos, vagy 
- értelmi fogyatékos, vagy 
- mozgásszervi fogyatékos,  
feltéve, hogy a súlyosan fogyatékos személynek az önkiszolgálási képessége teljesen 
hiányzik. 
 
15. Az egészségkárosodott dolgozó pótszabadsága 
2012. évi I. törvénya munka törvénykönyvéről 120.§ 
 
A munkavállalónak, ha a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű 
egészségkárosodását megállapította, a nagyobb regenerációs igényre tekintettel évenként öt 
munkanap pótszabadság jár. 
 
 
16. Baleseti járadék 
1997. évi LXXXIII. tv. 57.§ 
 
Baleseti járadékra az jogosult, akinek üzemi baleset következtében tizenhárom százalékot 
meghaladó egészségkárosodása keletkezett, de a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásai nem illetik meg. 
Ha az egészségkárosodás mértéke  
 a húsz százalékot nem haladja meg, a baleseti járadék legfeljebb két éven át,  
 ha meghaladja, az egészségkárosodás tartamára időbeli korlátozás nélkül jár. 

A szilikózisból és azbesztózisból eredő és húsz százalékot meg nem haladó 
egészségkárosodás fennállása alatt a baleseti járadék időbeli korlátozás nélkül jár. 
 
A baleseti járadék mértéke az üzemi baleset okozta egészségkárosodás fokától függ. Az 
egészségkárosodás fokának megfelelően 
- az 1. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az egészségkárosodása 14-20 százalék, 
- a 2. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az egészségkárosodása 21-28 százalék, 
- a 3. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az egészségkárosodása 29-39 százalék, 
- a 4. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az egészségkárosodása 39 százalékot meghaladó 
mértékű. 
 
A baleseti járadék összege a fent meghatározott fokozatok sorrendjében a havi átlagkereset 
nyolc, tíz, tizenöt, illetőleg harminc százaléka. 
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17. Álláskeresési járadék 
1991. évi IV. tv. 25.-29.§ 
 
Az állami foglalkoztatási szerv álláskeresési járadékot állapít meg annak a személynek, aki 
- álláskereső, 
- az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap – jogosultsági idővel 
rendelkezik, 
- a megváltozott munkaképességű személyek ellátására nem jogosult, továbbá táppénzben 
nem részesül, 
- munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami 
foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. 
Az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 90 nap. 
 
Az álláskeresési járadék összegét a kérelem benyújtását megelőző, vagy – ha az 
álláskeresőként való nyilvántartásba vételre későbbi időpontban kerül sor – az álláskeresőnek 
az álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedévben az ezen időszakkal érintett 
jogviszonyokban elért, munkaerő-piaci járulék alapja havi átlagos összegének alapulvételével 
kell kiszámítani. A havi átlagos összeg kiszámítása során ezen időszak alatt elért járulékalap 
összegét osztani kell azoknak a hónapoknak a számával, amelyekben az álláskeresőnek volt 
járulékalapot képező jövedelme. Ha az álláskereső adott hónapban nem az egész hónapra 
vonatkozóan rendelkezik járulékalappal, akkor a hónapot a havi átlagos összeg kiszámítása 
során töredékhónapként kell figyelembe venni. 
Ellátás összege: Munkaerő-piaci járulékalap 60 %-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján 
hatályos minimálbér 100 %-a: 93.000,- Ft/hó, vagy 3.100,- Ft/nap. 
 
18. Nyugdíj előtti álláskeresési segély 
1991. évi IV. tv. 30.§ 
 
Az álláskereső kérelmére álláskeresési segélyt állapítanak meg, ha 
 rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, továbbá táppénzben nem 

részesül,  
 munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és 
 a kérelem benyújtásának időpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 

betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és 45 napon át álláskeresési járadékban 
részesült, és az álláskeresési járadék folyósítása időtartamát kimerítette, és 

- az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését követően három éven belül betöltötte a b) 
pontjában meghatározott életkort, és 
- rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és, 
- korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban és 
átmeneti bányászjáradékban nem részesül. 
Az álláskeresési segély az álláskereső öregségi nyugdíj, megváltozott munkaképességű 
személyek ellátása jogosultságának megszerzéséig terjedő időtartamra folyósítható. 
 
Az álláskeresési segély összege a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező 
legkisebb munkabér 40 százaléka (37.200,- Ft vagy 1.240,- Ft/nap). Ha a járadékalap az 
előbbi összegnél alacsonyabb volt, az álláskeresési segély összege a járadékalappal 
megegyező összeg. 
 
19. Keresetpótló juttatás 
1991. évi IV. tv. 14.§. 
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Támogatható az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott, vagy elfogadott képzése annak a 
személynek, 
a) aki álláskereső, 
b) aki 25. életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a 30. életévét - nem töltötte be, és a 
tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követően álláskeresési járadékra és álláskeresési 
segélyre nem szerzett jogosultságot, 
c) aki gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi 
gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül, 
d) aki rehabilitációs ellátásban részesül, 
e) akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a 
munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte, vagy 
f) aki közfoglalkoztatásban vesz részt, és a képzésben való részvételt vállalja, továbbá 
g) aki munkaviszonyban áll és rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható. 
A fenti c) pontban meghatározott személyek képzése akkor támogatható, ha a képzés 
időtartama hetente nem haladja meg a húsz órát, és 
- a gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban részesülő személy képzése a 
gyermek egy éves - gyermekgondozási díj folyósítása esetén másfél éves - korának betöltését 
követően kezdődik meg, valamint 
- a gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső 
tevékenységet nem folytat. 
 
Képzési támogatásként: 
 - az a)-b) pontban valamint az e)-g) pontban meghatározott személy részére kereset-
kiegészítés vagy keresetpótló juttatás, valamint a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése; 
- a c)-d) pontban meghatározott személy, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
jogosult álláskereső részére az általános iskolai végzettség megszerzéséhez, vagy a 
szakképzés megkezdéséhez, a külön jogszabályban meghatározott bemeneti kompetenciák 
megszerzéséhez szükséges képzésben történő részvételhez a képzéssel kapcsolatos költségek 
megtérítése adható. 
A kereset-kiegészítés a képzést megelőzően elért átlagkereset és a képzés alatt elért kereset 
különbözetéig terjedhet. 
A keresetpótló juttatás összege nem lehet alacsonyabb a megállapításakor hatályos 
közfoglalkoztatási bér 60 százalékánál, és nem haladhatja meg a megállapításakor hatályos 
közfoglalkoztatási bér összegét. (43.080,- Ft/hó – 71.800,- Ft/hó) 
 
20. Vállalkozói járadék 
1991. évi IV. tv. 
2010. 01.01-től az egyéni és társas vállalkozó részére a feltételek fennállása esetén 
álláskeresési járadékot állapítanak meg. 

 
13) Gyermekek után járó ellátások Az 1998. évi LXXXIV. 

Törvényben szabályozott ellátások (A családok támogatásáról) 
 
1. Anyasági támogatás 1998. évi LXXXIV.tv. 29.§-tól. 
 
Az anya, ha min. 4 alkalommal (koraszülés esetén egyszer) részt vett terhesgondozáson (e 
nélkül is, ha igazolja, hogy 5 hónapig külföldön tartózkodott) 
Mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225 %-a (64.125,- Ft), 
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ikergyermekek esetén gyermekenként a 300% -a (85.500,- Ft) 
 
2. Gyermekgondozási segély (GYES) 

1998. évi LXXXIV.tv. 20.§ 
 
A szülő, a nevelőszülő, a gyám, a 16. életévét betöltött kiskorú szülő (ha a gyermek 
gyámjával nem él közös háztartásban, és a szülői ház elhagyását a gyámhivatal engedélyezte), 
a gyermek 3. életévének betöltéséig, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyerek esetén 
10 éves koráig. 
Ikergyermekek esetén a gyermekek tankötelessé válása évének végéig. 
Nagyszülő jogosult lehet a GYES-re, ha a gyermek 
- első életévét betöltötte, továbbá 
- gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik, valamint 
- szülei a GYES-ről lemondanak és 
- egyetértenek abban, hogy az ellátást a nagyszülő vegye igénybe. 
A gyermek örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezésének időpontjától számított hat 
hónap időtartamig gyermekgondozási segélyre jogosult az örökbefogadó szülő - a házastársi 
és rokoni örökbefogadás kivételével -, amennyiben a gyermek az örökbefogadás előtti 
gondozásba történő kihelyezéskor a harmadik életévét már betöltötte, ikergyermek esetén már 
tankötelessé vált, azonban a 10. életévét még nem töltötte be. A gyermekgondozási segélyben 
részesülő örökbefogadó szülő ebben az esetben kereső tevékenységet heti harminc órát meg 
nem haladó időtartamban folytathat. 
 
Méltányosságból 
A Kincstár vezetője megállapíthatja: 
a gyermeket nevelő személynek: 
ha a gyermek szülei a gyermek nevelésében 3 hónapot meghaladóan akadályoztatva vannak, 
megállapíthatja, meghosszabbíthatja: 
a gyermek általános iskolai tanulmányainak megkezdéséig, legfeljebb azonban a gyermek 8. 
életévének betöltéséig, ha a gyermek betegsége miatt a gyermekek napközbeni ellátását 
biztosító intézményben nem gondozható. 

 
A gyermekgondozási segély havi összege - függetlenül a gyermekek számától - azonos az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, (28.500,- Ft). Töredékhónap esetén egy 
naptári napra a havi összeg harmincad része jár. 
A gyermekgondozási segély havi összege ikergyermekek esetén azonos az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 2 gyermek esetén 200%-ával, 3 gyermek esetén 300%-ával, 
4 gyermek esetén 400%-ával, 5 gyermek esetén 500%-ával, 6 gyermek esetén 600%-ával. 
10 % nyugdíjjárulék levonásra kerül, ezért a folyósítás időtartama szolgálati időnek 
minősül. 
A gyermekgondozási segélyben részesülő személy kereső tevékenységet 
- a gyermek egyéves koráig nem folytathat, 
- a gyermek egyéves kora után heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, 
vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik, 
- a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egyéves kora után időkorlátozás nélkül 
folytathat, 
- ikergyermekek esetében a gyermekek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat 
azzal a megkötéssel, hogy a gyermekgondozási segélyben részesülő személy ilyen esetben 
egy gyermek után járó összegben jogosult a gyermekgondozási segélyre. 
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- a gyermekgondozási segélyben részesülő nagyszülő kereső tevékenységet a gyermek 
hároméves kora után, heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy 
időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik. 

 
3. Családi pótlék (Nevelési ellátás, Iskoláztatási támogatás) 

1998. évi LXXXIV.tv.6.§-tól 
 
2010. augusztus 30-tól a családi pótlék két ellátást foglal magába,  
 a nevelési ellátást, és  
 az iskoláztatási támogatást.  

A nevelési ellátást a még nem tanköteles, az iskoláztatási támogatást a tanköteles, s már nem 
tanköteles, de közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekek után folyósítják. 
A nevelési ellátás és az iskoláztatási támogatás megállapításának feltételei és az ellátás 
összege azonos a korábban folyósított családi pótlék összegével. 
 

 
Nevelési ellátásra jogosult: 
- a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, az a személy, aki a 
saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, 
és az erre irányuló eljárás már folyamatban van, a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő, a 
gyám, továbbá az a személy, akihez a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, a saját 
háztartásában nevelt, a gyermekotthonban nevelt, és 
- a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett, még nem tanköteles gyermekre 
tekintettel, a gyermek tankötelessé válása évének október 31-éig. 
Saját jogán jogosult nevelési ellátásra a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve 
súlyosan fogyatékos személy az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnésének 
időpontjától. 
 
Iskoláztatási támogatásra jogosult: 
- a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, az a személy, aki a 
saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már 
folyamatban van (szülő), a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő, a gyám, továbbá az a 
személy, akihez a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, a saját 
háztartásában nevelt, a gyermekotthonban nevelt, és 
- a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett,- a tanköteles gyermekre 
tekintettel a gyermek tankötelessé válása évének november 1- jétől a tankötelezettség teljes 
időtartamára, valamint 
- a tankötelezettsége megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató 
gyermekre (személyre) tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek 
(személy) a huszadik - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű 
tanuló esetében huszonharmadik - életévét betölti; továbbá 
- a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka a javítóintézetben 
nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt 
álló, tanköteles gyermekre tekintettel a tankötelezettség teljes időtartamára. 

 
Az ellátás havi összege: 
- egy gyermekes család esetén 12.200,- Ft 
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- egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700,- Ft 
- két gyermekes család esetén (gyermekenként) 13.300,- Ft 
- két gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként) 14.800,- Ft 
- három vagy többgyermekes család esetén (gyermekenként) 16.000,-Ft 
- három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként) 
17.000,- Ft 
- a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális 
intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett, ideiglenes 
hatállyal elhelyezett gyermek, a gyámhivatal által a szülői ház elhagyását engedélyező 
határozatban megjelölt személy, valamint a saját jogon ellátásra jogosult személy esetén 
14.800,- forint. 

 
4. Magasabb összegű családi pótlék 
1998. évi LXXXIV. tv. 
 
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos: 
- az a 18 évesnél fiatalabb gyermek, aki az 5/2003.(II.19.) ESZCSM rendeletben 
meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, 
gondozásra szorul, 
- az a tizennyolc évesnél idősebb személy, aki tizennyolcadik életévének a betöltése előtt 
munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű 
egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy 
évig fennáll. 
Magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak 1500 gramm születési súly alatt született 
gyermekek után 3 éves korig különös betegség nélkül is. 

 
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén 23.300,- Ft 
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén esetén 
25.900,- Ft 
18 éven felüli tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy esetén 20.300,- Ft, 

 
5. Gyermeknevelési támogatás (GYET) 
1998. évi LXXXIV. tv. 23.§-tól. 
 
Jogosult az a szülő, aki három vagy több kiskorú gyermeket nevel és a legkisebb gyerek 3 és 8 
év közötti. 
A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet heti harminc órát 
meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés 
otthonában történik. 
Mértéke, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege (28.500- Ft) 
(10 % nyugdíjjárulék levonásra kerül, a folyósítás időtartama szolgálati időnek minősül) 
 

14) A kötelező egészségbiztosítás ellátásárairól szóló 1997. évi 
LXXXIII. törvényben meghatározott ellátások 

 
1.Terhességigyermekágyi segély (TGYÁS) 
1997. évi LXXXIII. tv. 40.§ 
 
Terhességi-gyermekágyi segély annak jár, aki a szülést megelőzően két éven belül 365 napon 
át biztosított volt, és 
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- a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül szül, 
vagy 
- a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az 
ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül. 
A terhességi-gyermekágyi segély a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár.  
A terhességi-gyermekágyi segély legfeljebb a gyermek születését követő 168. napig jár, kivéve 
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (Mt.) a koraszülött gyermekek 
esetében a szülési szabadságra vonatkozó rendelkezés alkalmazásakor. Ha a terhességi-
gyermekágyi segély iránti kérelem a szülés várható időpontját megelőző 28 napnál korábban 
kerül benyújtásra, akkor a kérelem elbírálására vonatkozó határidő a szülés várható időpontját 
megelőző 28. napon kezdődik. 
 
Mértéke a naptári napi átlagkereset 70 %-a.  A folyósítás utólag történik. 
 
2.Táppénz 1997. évi LXXXIII. tv. 43. – 50. § 

 
Táppénzre jogosult az, aki a biztosítás fennállása alatt keresőképtelenné válik és a Tbj.-ben 
meghatározott mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett. 
Táppénz az igénylő betegsége miatt a betegszabadságra való jogosultság lejártát követő naptól 
az igazolt keresőképtelenség időtartamára jár, legfeljebb azonban egy éven át. Egy évig 
azonban csak akkor jár a táppénz, amennyiben az igénylő keresőképtelenségét közvetlenül 
megelőzően legalább egy évig folyamatosan biztosított volt. 
A biztosítási jogviszony megszűnését követően járó szolidáris elemeket tartalmazó táppénzt 
(ún. passzív táppénzt) a II. Orbán Kormány a 2011 évi XXXI. törvénnyel megszüntette. 
A táppénz összege folyamatos, legalább kétévi biztosítási idő esetében a figyelembe vehető 
jövedelem naptári napi átlagának 60%-a, ennél rövidebb biztosítási idő esetében vagy a 
fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt 50%-a, azzal, hogy a táppénz egy napra járó 
összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér (93.000,- 
Ft) 200 %-a harmincad részét (6.200,- Ft). 
 
3. Gyermekápolási táppénz 
1997. évi LXXXIII. tv. 43.§-tól 
 
A biztosított szülő jogosult: 
- egy évesnél fiatalabb gyermek szoptatása illetőleg ápolása esetén , 1 éves koráig, 
- egy és három év közötti beteg gyermek esetén évenként és gyermekenként 84 naptári napig, 
- három és hat év közötti gyermekek esetén évenként és gyermekenként 42 (egyedülállónak 
84) naptári napon át, 
- hat és tizenkét év közötti gyermek esetén évenként és gyermekenként 14 (egyedülállónak 
28) napon át. 
A táppénz összege folyamatos, legalább kétévi biztosítási idő esetében a figyelembe vehető 
jövedelem naptári napi átlagának 60%-a, ennél rövidebb biztosítási idő esetében vagy a 
fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt 50%-a, azzal, hogy a táppénz egy napra járó 
összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér (93.000,-Ft) 
200 %-a harmincad részét (6.200,- Ft). 
 
4. Gyermekgondozási díj (GYED) 
1997. évi LXXXIII. tv. 42/A.§ 
 
Gyermekgondozási díjra jogosult 
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- a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését - a gyermeket szülő anya esetén a 
szülést - megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, 
- a terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a 
terhességi-gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt megszűnt, feltéve, hogy a 
terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása 
alatt keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a 
gyermeket saját háztartásában neveli. 
GYED legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély, ill. az annak megfelelő időtartam 
lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. 
 
Az ellátásra való jogosultság alkalmazásakor nem minősül szülőnek a nevelőszülő és a 
helyettes szülő. 
A naptári napi átlagkereset 70 %-a, azonban legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér 
kétszeresének 70%-a , 130.200,- Ft.  
10 % nyugdíjjárulék és SZJA-előleg kerül levonásra 
 
Egyéb kedvezmények 
 
1. A gyermek születése esetén az apát megillető munkaidő kedvezmény 
1992. évi XXII. tv. 138/A.§. ill. 2012.évi I.tv. 118.§ (4) 
 
Az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig, öt, 
ikergyermekek születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő 
időpontban kell kiadni. A szabadság akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal. 
A munkaidő kedvezmény tartamára távolléti díj jár. 
 
2. Gyermekek után járó pótszabadság 
1992. évi XXII. tv. 132.§ (2). 
 
A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb gyermeke után pótszabadság jár. 
A pótszabadság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig 
abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. 
A pótszabadság mindkét szülőt megilleti (2011.évi CCXI. tv). 
Mértéke: a gyermek 16 éves koráig 
- egy gyermek után 2 
- két gyermek után 4 
- kettőnél több gyermek után össszesen 7 munkanap. 
A pótszabadság fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő, ha a munkavállaló gyermeke 
fogyatékos. A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a 
születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a 
tizenhatodik életévét betölti. 
3. Családi kedvezmény 
1995. évi CXVII. tv. 
 
A korábbi évek gyakorlatától eltérően a családi kedvezmény nem a fizetendő adó összegét, 
hanem az adóelőleg megállapítását megelőzően, a magánszemély összevont adóalapját 
csökkenti. 2011. január 1.-től a magánszemély személyi jövedelemadójának az összevont 
adóalapját a családi kedvezménnyel csökkenti.  A családi kedvezmény – az eltartottak 
lélekszámától függően – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként 
- egy és kettő eltartott esetén 62.500 forint, 
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- három és minden további eltartott esetén 206.250 forint levonást jelent az adóalapból. 
 
A családi kedvezmény megállapítása során megvizsgálják, hogy a jogosult családjában hány 
kedvezményezett, s hány, a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából 
beszámítható gyermek él. Családi kedvezményt csak az után a gyermek után lehet 
érvényesíteni, aki után családi pótlékot folyósítanak, de a mértéket befolyásolja az eltartottak 
száma. A családi kedvezményt az érvényesíthető összeg vagy a kedvezményezett eltartottak 
megosztásával a jogosultak közösen is érvényesíthetik. 
Ha csak gyes-t kap valaki, mivel ebből nincsen adólevonás nem lehet a családi kedvezményt 
érvényesíteni. Ebben az esetben csak a másik fél tudja érvényesíteni a kedvezményt.  
 
családi kedvezmény érvényesítésére jogosult: 
- az a magánszemély, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel 
családi pótlékra jogosult, 
- a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa; 
- a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy); 
- a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély 
 
A kedvezmény érvényesítésével egy-két gyermek esetén gyermekenként 10.000,- forinttal, 
három vagy több gyermek esetén gyermekenként 33.000,- forinttal csökkenhet a fizetendő 
adó. A családi adókedvezmény ebben a formában különösen a magasabb jövedelműeknek 
kedvez. A maximális kedvezmény kihasználásához már három gyermek esetén is 487 ezer 
forint bér szükséges.  
 
4. Ingyenes tankönyvellátás 
2001. évi XXXVII. tv. 8.§. 
 
Ingyenes tankönyvre jogosult : 
- tartósan beteg 
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, 
- pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 
akadályozott, (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy 
kóros aktivitászavar) 
- három vagy többgyermekes családban él, 
- nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló. 
 
Nem vehető igénybe a normatív kedvezmény a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – 
nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő – 
ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett tanuló után. 
Abban a kérdésben, hogy a normatív kedvezményre való jogosultság elbírálásánál kit kell - 
tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, három- vagy többgyermekes családban élő, nagykorú és 
saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosultnak tekinteni - kivéve, ha az iskoláztatási 
támogatásra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt szűnt meg – a családok 
támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény II. fejezetében, - sajátos nevelési igényűnek 
tekinteni, a közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 29. pontjában foglaltakat 
kell alkalmazni. 
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5. Életkezdési támogatás (Babakötvény) 2005. évi CLXXIV. törvény 

 
2006.-tól a Magyar Köztársaság valamennyi újszülött polgára számára támogatást nyújt, 
amely arra szolgál, hogy a nagykorúság kezdetén, vagyis a 18. életév betöltése után könnyebb 
legyen a fiatalok életkezdése, a továbbtanulás, pályaválasztás, az otthonteremtés és a 
családalapítás esetén. 
 
A babakötvényre minden 2005. december 31. után született, magyar állampolgárságú és 
magyarországi lakóhellyel rendelkező gyermek jogosult, amely alapján meghatározott 
összegű állami támogatást kap. A gyermek nevére szóló befektetési számlán elhelyezett 
induló összeg az évek során a szülőknek az állam által támogatott megtakarításaival 
egészülhet ki.  
A támogatásra jogosító babakötvény összege 2006-ban gyermekenként 40.000,- Ft, ezen felül 
az alacsonyabb jövedelmű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok 
gyermekei, valamint az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek a 7. és 14. életévük 
betöltésekor további 42-42.000,- Ft-ra, összesen tehát 124.000,- Ft-ra jogosultak. 
 
A Magyar Államkincstár a gyermek nevére kincstári számlát nyit, amelyen a gyermeknek járó 
állami támogatásokat és azok kamatait nyilvántartja. A kincstári számla megnyitásáról a 
Magyar Államkincstár a szülőknek levelet küld.  
 
A Start-számlán lévő összeg gyarapítására minden évben be lehet fizetni meghatározott 
összeget, amely után további állami támogatás jár. Befizető lehet a szülő vagy bármely 
magánszemély. Befizetéseik együttes összege legfeljebb évenként 120.000,-Ft lehet.  
A magánszemélyek befizetései után járó állami támogatás mértéke: 
általános esetben a befizetett összeg 10 %-a, de legfeljebb évi 6.000,-Ft; 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok gyermekei esetében a 
támogatás a gyermek számlájára befizetett összeg 20%-a, évente legfeljebb 12.000,-Ft;  
Start-számla átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek részére is nyitható. Ők az évi 
12.000,-Ft állami támogatást akkor is megkapják, ha nincs, aki befizessen a számlájukra. 
A Start-számlára a települési önkormányzatok is befizethetnek, befizetéseik után azonban 
állami támogatás nem jár. A gyermek számláján elhelyezett összegek - állami támogatás, 
szülői megtakarítások - illetve ezek hozama legkorábban a gyermek 18. életévének betöltését 
követően vehetők fel.  
 

15) Az 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott szociális 
rászorultságtól függő ellátások (a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról) 

 
Pénzbeli ellátások 
 
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 19.§ 
. 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult: 
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 140%-át 39.900,- Ft-ot 
ha 
- a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy 
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- a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 
- a nagykorúvá vált gyermek esetén, ha megfelel az 
egyéb feltételeknek 
b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 130%-át 37.050,- Ft az a.) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy 
a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a 
törvényben meghatározott értéket. 
Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, 
amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban 
- külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy 
- együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság lehetőséget biztosít: 
- külön jogszabály alapján biztosított egyéb kedvezmények (pl. tankönyvtámogatás, 
tandíjtámogatás, stb.) igénybevételére. 
A jegyző annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre 
való jogosultsága  fennáll,  5.800,- Ft pénzbeli támogatást állapít meg gyermekenként. 
A pénzbeli támogatás 2012. január 1-jétől természetbeni ellátás formájában is nyújtható 
 
2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 21.§ 
 
Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli 
támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az 
alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen a válsághelyzetben lévő várandós anya 
gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a 
nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való 
visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás – miatt anyagi segítségre szorulnak. 
Mértékét az önkormányzat rendeletében határozza meg. Természetben is nyújtható. 
 
3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, valamint pótlék 20/B.§ 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámja, ha a gyermek 
tartására köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, 
balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, időskorúak járadékában vagy 
olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről 
szóló jogszabály hatálya alá tartozik. 
A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot a családbafogadó gyám lakcíme 
szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője – határozatlan időre – állapítja meg. 
 
A támogatás havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 22%-a 6.270,- Ft. 
A jegyző annak a gyámul kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészítő gyermekvédelmi 
támogatásra való jogosultsága fennáll 8.400,- Ft összegű pótlékot folyósít. 
 
4. Gyermektartásdíj megelőlegezése 22.§ 
 
A bíróság által meghatározott összeg, azzal, hogy a megelőlegezett gyermektartásdíj összege 
nem haladhatja meg gyermekenként az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-át. 
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A tartás részbeni biztosítása esetén ennél alacsonyabb összeg is lehet, de mértéke ebben az 
esetben sem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj legkisebb összege 10 %- 
 
5.Óvodáztatási támogatás 20/C.§ 

 
A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az 
óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll, óvodáztatási támogatást 
állapít meg. A támogatásra való jogosultság megállapításának további feltétele, hogy a szülői 
felügyeleti jogot gyakorló szülő gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola 
nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. 
 
Első alkalommal 20.000,- Ft 
Második alkalommal 10.000,- Ft 
Első alkalommal nyújtható természetben. 
 
6.Otthonteremtési támogatás 25.§ 

 
Otthonteremtési támogatásra jogosult az a fiatal felnőtt, akinek 
- legalább hároméves időtartamú folyamatos – gondozási helyén töltött - nevelésbe vétele a 
nagykorúvá válásával szűnt meg, és - készpénzének, biztosításra vagy más célból lekötött 
betétjének, vagy ingatlan vagyonának értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének hatvanszorosát, azzal, hogy az öregségi nyugdíj legkisebb összegeként az 
otthonteremtési támogatás megállapítása időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb 
összegét kell figyelembe venni. 
A készpénz vagyonba a fiatal felnőtt árvaellátásából és keresményéből származó 
megtakarítása nem számít bele. Egyéb feltételek megléte esetén három évnél rövidebb 
időtartamú nevelésbe vétel is jogosít a támogatás igénybevételére. 
Az otthonteremtési támogatás mértékét a folyamatos nevelésben eltöltött évek és a jogosult 
készpénz és ingatlan vagyonának együttes értéke alapján úgy kell megállapítani, hogy a 
vagyonnal nem rendelkező jogosult esetén érje el, a vagyonnal rendelkező jogosult esetén 
pedig a vagyonnal együtt érje el 
- a négy évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás 
megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének negyvenszeresét, 
- a négy évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás 
megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötvenszeresét, 
- az öt évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás 
megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatvanszorosát. 
 
7.Gyermekétkeztetés normatív kedvezménye 148.§ 

 
Térítési díjkedvezményre jogosult: 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 
- három vagy többgyermekes családban élő gyermekek 
- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek A kedvezmény megállapításához közös 
háztartásban élőként kell figyelembe venni. 
- a 18 éven aluli 
- a 25 évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve 
nappali tagozaton tanuló, valamint 
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- életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekeket 
 
Gyermekétkeztetés esetén 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, az 1-8. 
évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, fogyatékos gyermekek számára 
nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, gyermek az 
intézményi térítési díj100%-át 
 
a fentiek alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi 
térítési díj 50%-át 
- három- vagy többgyermekes családoknál 
gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani . 
A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. Nem jár a tanulónak 
kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre – a szakképzésre vonatkozó 
rendelkezések szerint létrejött - tanulói szerződése alapján már jogosult. 
A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő - nevelőszülőnél, gyermek-otthonban, vagy 
más bentlakásos intézményben nevelkedő – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy 
tartós nevelésbe vett gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény. A települési 
önkormányzatoknak a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott gyermekétkeztetés 
térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére is van 
lehetősége, melyhez állami támogatásban részesül. 
 
8.Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 21.§  

 
 tankönyv- és tanszerellátásának támogatása, 
 a gyermekintézmények étkezési térítésének díjkedvezménye, 
 tandíj, 
 egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve 
 egyéb ellátás kifizetésének átvállalása.  

 
 

16) A társadalombiztosítási nyugellátásról 
 
 

1. Öregségi teljes nyugdíj 1997 évi LXXXI. tv. 7.§ 
 
 
A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki 
a) 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév, 
b) 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap, 
c) 1953-ban született, a betöltött 63. életév, 
d) 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap, 
e) 1955-ben született, a betöltött 64. életév, 
f) 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap, 
g) 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév. 
Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki a születési évének megfelelő öregségi 
nyugdíjkorhatárt (62-65 év) betöltötte, és legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik, 
valamint azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, 
biztosítással járó jogviszonyban nem áll, sem itthon, sem EGT – államban, illetve 
szociális biztonsági egyezmény hatálya alá tartozó személyek esetében a szerződő államban. 
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Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki 
- legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és 
- azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, biztosítással 
járó jogviszonyban nem áll, sem itthon, sem EGT – államban, illetve szociális biztonsági 
egyezmény hatálya alá tartozó személyek esetében a szerződő államban. 

 
Az elismert szolgálati idő alapján és – az 1988-tól a nyugdíj megállapítását megelőző napig 
elért, a járulékfizetés alapjául szolgáló keresetből számított 
– a figyelembe vehető havi átlagkeresetből kerül megállapításra. 
Az öregségi nyugdíjban részesülő személy utazási kedvezményre jogosult. 

 
2. Öregségi résznyugdíj 1997 évi LXXXI. tv. 7.§ (3) bek. 

 
Öregségi résznyugdíjra az jogosult, aki legalább tizenöt év szolgálati időt szerzett, és a rá 
irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte. 
Öregségi résznyugdíjra az jogosult, aki 
a) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és 
b) legalább tizenöt év szolgálati idővel rendelkezik, valamint azon a napon, amelytől 
kezdődően az öregségi résznyugdíjat megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll, 
sem itthon, sem EGT – államban, illetve szociális biztonsági egyezmény hatálya alá tartozó 
személyek esetében a szerződő államban. 
 

3. Kohatár előtti ellátás 2011. évi CLXVII. tv 
 
2012. január 1-jétől megszűnik valamennyi korhatár előtti nyugellátás: 
az előrehozott öregségi, a csökkentett összegű előrehozott öregségi, a korkedvezményes, a 
bányász,- művésznyugdíj, az országgyűlési képviselők, polgármesterek nyugdíja, 
korengedményes nyugdíj, szolgálati nyugdíj. 
A korhatár előtti nyugdíjakat korhatár előtti ellátásként, a szolgálati nyugdíjat szolgálati 
járandóságként kell folyósítani a továbbiakban. 
Korhatár előtti ellátás megállapítása: aki 2011. december 31-ig valamely korhatár előtti 
nyugellátásra jogot szerzett, de azt nem vette igénybe, a későbbiekben korhatár előtti 
ellátásként igényelheti. 
Az 1953-as születésű nők akkor is igényelhetnek korhatár előtti ellátást, ha a jogosultsági 
feltételeket 2012. december 31-ig teljesítik. Az 1952-es születésű férfiak akkor igényelhetnek 
korhatár előtti ellátást, ha a korhatár előtti nyugdíjba vonulásra 2011-ben már előkészületet 
tettek. 
Szolgálati járandóság annak állapítható meg, akivel a szolgálati nyugdíjba helyezést már 
2011-ben közölték, illetve aki szolgálati rokkantsági nyugdíjban részesült, feltéve, hogy a 
rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát is figyelembe véve, legalább 25 év szolgálati 
viszonya van, aki 1954-ben, vagy azt megelőzően született, de az öregségi nyugdíjkorhatárt 
még nem töltötte be és szolgálati viszonyban áll. 
Az ellátás folyósítása: a korhatár előtti ellátást az országgyűlési képviselők ellátásának 
kivételével csökkentés nélkül, a januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben kell 
folyósítani. A szolgálati járandóságot és az országgyűlési képviselők korhatár előtti ellátását a 
személyi jövedelemadó mértékének megfelelő összeggel csökkentve, a januári nyugdíjemelés 
mértékével növelt összegben kell folyósítani. 
Az ellátás melletti munkavégzésre a korhatár előtti nyugdíjban részesülőkre vonatkozó 
folyósítási szabályok irányadók. 
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Az 57. életévét betöltött korhatár előtti ellátásban részesülő személy jogosult utazási 
kedvezményre 

 
4. A korhatár alatti nyugdíjasok keresőtevékenységére vonatkozó szabályok 83/B. §. 

 
Ha az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy a tárgyévben biztosítással járó 
jogviszonyban áll, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet 
folytat, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes 
kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (2012-ben 1.674.000,- Ft), 
akkor az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-
éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a 
nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell. 

 
5. A korhatár alatti nyugdíjasok keresőtevékenységére vonatkozó szabályok 83/B. §. 

 
Ha az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy a tárgyévben biztosítással járó 
jogviszonyban áll, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet 
folytat, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes 
kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (2012-ben 1.674.000,- Ft), 
az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de 
legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj 
folyósítását szüneteltetnie 
 
5. Rokkantsági nyugdíj 1997 évi LXXXI. tv. 36/A. § 
2012.január 1-jétől új jogosultságot nem állapítanak meg. 
 
A 2011. december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő, és az 
öregségi nyugdíjkorhatárt 2011. december 31-éig betöltő személy rokkantsági, baleseti 
rokkantsági nyugdíját 2012. január 1-jétől a nyugdíjfolyósító szerv a rokkantsági, baleseti 
rokkantsági nyugdíj 2011. december havi – a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt 
– összegével megegyező összegben öregségi nyugdíjként folyósítja tovább. 
A 2011. december 31-én 
- I-II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, 
- az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő III. csoportos rokkantsági, baleseti 
rokkantsági nyugdíjban, részesülő személy ellátását 2012. január 1-jétől rokkantsági 
ellátásként folyósítják tovább. 
 
A 2011. december 31-én 
- III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban 
részesülő - az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven túl betöltő, azaz 1954. december 31-ét 
követően született – személyek ellátását 2012. január 1-jétől rehabilitációs ellátásként 
folyósítják tovább, a komplex felülvizsgálat elvégzéséig. A felülvizsgálatot a rehabilitációs 
ellátásban részesülő személynek kell kezdeményeznie 2012. március 31-ig. 

 
6. Baleseti rokkantságinyugdíj 
1997 évi LXXXI. tv. 36./E.§ 2012. január 1-jétől új jogosultságot nem állapítanak meg. 

 
17) Hozzátartozói ellátások 1997. évi LXXXI. törvény 

 
1. Özvegyi nyugdíj 1997. évi LXXXI. tv. 45-53. § 
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Özvegyi nyugdíjat a házastárs, az elvált házastárs és az élettárs (házastárs) kaphat. 
Özvegyi nyugdíjra az jogosult, akinek házastársa öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy 
akinek házastársa 
- a 22 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és az iskolai tanulmányai megszűnését 
követő 180 napon belül, vagy összesen legalább 2 év, 
- a 22 éves életkor betöltését követően, de a 25 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és 
legalább 4 év, 
- a 25 éves életkor betöltését követően, de a 30 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és 
legalább 6 év, 
- a 30 éves életkor betöltését követően, de a 35 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és 
legalább 8 év, 
- a 35 éves életkor betöltését követően, de a 45 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és 
legalább 10 év, 
- a 45 éves életkor betöltését követően hunyt el, és legalább 15 év szolgálati időt szerzett. 
 
Az ideiglenes özvegyi nyugdíj a házastárs halálától legalább egy évig, továbbá az elhunyt 
jogán árvaellátásra jogosult, másfél évesnél fiatalabb gyermeket eltartó özvegynek az árva 18 
hónapos életkorának betöltéséig jár.  
Fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetén az ideiglenes özvegyi nyugdíj azonos 
feltétellel a gyermek harmadik születésnapjáig folyósítható. Az özvegyi nyugdíjra az jogosult, 
aki házastársa halálakor - a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte, vagy 
- megváltozott munkaképességű, vagy 
- házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább 
két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik. 

 
Az ideiglenes özvegyi nyugdíj hatvan százaléka annak az öregségi nyugdíjnak, amely az 
elhunytat halála időpontjában megillette, vagy megillette volna. 
Az özvegyi nyugdíj mértéke: 
- a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltött, vagy megváltozott 
munkaképességű özvegy esetén, aki rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, saját 
jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti élet-
járadékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül, hatvan százaléka, 
 
- a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltött, vagy megváltozott 
munkaképességű özvegy esetén, aki egyidejűleg rokkantsági ellátásban, rehabilitációs 
ellátásban, saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, 
balettművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül, harminc százaléka 
annak az öregségi nyugdíjnak, amely az elhunytat halála időpontjában megillette, vagy 
megillette volna. Az özvegyi nyugdíjban részesülő személy utazási kedvezményre jogosult. 

 
2. Árvaellátás 1997 évi LXXXI. tv. 54-56.§ 

 
Árvaellátásra az a gyermek jogosult – ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben 
együtt élők egy háztartásban közösen nevelt gyermeket is –, akinek elhunyt szülője 
rendelkezik az életkora szerint (az özvegyi nyugdíjnál már ismertetett) meghatározott 
szolgálati idővel. 
Az árvaellátás legkorábban az elhunyt személy halála napjától kezdődően a gyermek 16. 
életévének betöltése napjáig jár. Ha a gyermek oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, az 
árvaellátás a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a huszonötödik életév betöltéséig jár. Ha a 
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jogosultság megszűnése előtt a gyermek megváltozott munkaképességűvé válik, ennek 
tartamára az árvaellátás életkorra tekintet nélkül megilleti. 
Az árvaellátás gyermekenként annak a nyugdíjnak a harminc százaléka, ami az elhunytat 
öregségi nyugdíjként halála időpontjában megillette, vagy megillette volna. 
Az árvaellátás legkisebb összege: 24.250 Ft. 
Az elhunytat megillető öregségi nyugdíj hatvan százaléka jár árvaellátásként annak a 
gyermeknek, 
- akinek mindkét szülője elhunyt, 
- akinek életben lévő szülője megváltozott munkaképességű. 
Az árvaellátásban részesülő személy utazási kedvezményre jogosult. 

 
3. Szülői nyugdíj 1997 évi LXXXI. tv. 58-59.§ 

 
Szülői nyugdíjra az a szülő jogosult, akinek gyermeke (unokája) az életkora szerint szükséges 
szolgálati időt megszerezte, és 
- a szülő (nagyszülő) a gyermeke (unokája) halálakor megváltozott munkaképességű, vagy 65. 
életévét betöltötte, és 
- a szülőt (nagyszülőt) a gyermeke (unokája) a halálát megelőző egy éven át túlnyomó 
részben eltartotta. 

 
A szülői nyugdíj mértéke: 
- a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltött, vagy megváltozott 
munkaképességű személy esetén, aki rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, saját 
jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti élet-
járadékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül, hatvan százaléka, 
- a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltött, vagy megváltozott 
munkaképességű személy esetén, aki egyidejűleg  
rokkantsági ellátásban, 
rehabilitációs ellátásban, saját jogú 
nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, 
szolgálati járandóságban, balettművészeti 
életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül,  
A mértéke harminc százaléka annak az öregségi nyugdíjnak, amely az elhunytat halála 
időpontjában megillette, vagy megillette volna. 

 
4. Özvegyi járadék 1997. évi LXXXI. tv. 61/A. §. 

 
Az elhunyt biztosított társadalombiztosítási egyéni számláján nyilvántartott nyugdíjcélú 
befizetéseinek összege alapján a Nyugdíjbiztosítási Alap az özvegyi nyugdíjra jogosult 
személy - mint az elhunyt biztosított különös jogutódja - számára özvegyi járadékot fizet, 
amennyiben az özvegyi járadék összege magasabb, mint a törvényben meghatározott özvegyi 
nyugdíj összege. 
Özvegyi járadék fizetése esetén özvegyi nyugdíj nem folyósítható. 
Mértéke az egyéni számlán nyilvántartott nyugdíjcélú befizetések összege. 
 
 
 

18) Az Európai Szociális Charta 
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Az 1999. évi C. törvénnyel becikkelyezett Európai Szociális Charta I. része 19 pontban 
határozza meg, hogy az egyezményben részes államoknak milyen szociális jogokat kell 
megvalósítaniuk. 

 
„A Szerződő Felek politikájuk céljaként fogadják el, hogy minden lehetséges, akár nemzeti, 
akár nemzetközi jellegű eszközzel arra törekszenek, hogy olyan feltételek jöjjenek létre, 
amelyek révén az alábbi jogok és alapelvek ténylegesen megvalósulhatnak: 

1. Mindenkinek legyen meg a lehetősége megélhetését szabadon választott foglalkozás 
révén biztosítani. 

2. Minden dolgozónak joga van az igazságos munkafeltételekhez. 
3. Minden dolgozónak joga van a biztonságos és egészséges munkafeltételekhez. 
4. Minden dolgozónak joga van a maga és családja számára tisztes életszínvonalat biztosító 

méltányos díjazáshoz. 
5. Minden dolgozót és munkaadót megilleti az a jog, hogy gazdasági és szociális érdekei 

védelmében nemzeti vagy nemzetközi szervezetekben egyesüljön. 
6. Minden dolgozónak és munkaadónak joga van a kollektív megállapodásra irányuló 

tárgyalás folytatásához. 
7. A gyermekeknek és a fiataloknak különleges védelemre van joguk, azokkal a fizikai és 

morális veszélyekkel szemben, amelyeknek ki vannak téve. 
8. A dolgozó nőknek - anyaság esetén - és a többi dolgozó nőnek - a megfelelő esetben - 

munkájuk során joguk van különleges védelemhez. 
9. Mindenkinek joga van a pályaválasztáshoz szükséges tájékozódás megfelelő 

lehetőségeihez, annak érdekében, hogy az elősegítse a személyes adottságainak és az 
érdeklődésének megfelelő szakma kiválasztását. 

10. Mindenkinek joga van a megfelelő szakképzéshez. 
11. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy részesüljön a lehető legmagasabb egészségügyi 

színvonal elérését lehetővé tevő összes intézkedésben. 
12. Minden dolgozónak és családtagjának joga van a társadalombiztosításhoz. 
13. Mindenkinek, aki nem rendelkezik megfelelő anyagi eszközökkel, joga van a szociális 

és egészségügyi segítségre. 
14. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy részesüljön a szociális jóléti szolgáltatásokból. 
15. A fogyatékos személyeknek a fogyatékosság eredetére és természetére való tekintet 

nélkül joguk van a szakmai képzésre, rehabilitációra és a visszailleszkedésre. 
16. A családot - mint a társadalom alapvető egységét - teljes körű fejlődésének 

biztosításához megilleti a megfelelő szociális, jogi és gazdasági védelemhez való jog. 
17. Az anyáknak és a gyerekeknek - tekintet nélkül a családjogi helyzetükre és családi 

kapcsolatokra - joguk van a megfelelő szociális és gazdasági védelemre. 
18. Bármelyik Szerződő Fél állampolgárainak joguk van bármelyik másik Fél területén, 

annak állampolgáraival egyenlő feltételek alapján vállalkozásba fogni. E jogot csak nyomós 
gazdasági és szociális okokon alapuló korlátozásoknak lehet alávetni. 

19. Azoknak a migráns munkásoknak, akik valamely Szerződő Fél állampolgárai, illetve 
családjuknak joguk van bármely más Szerződő Fél területén a védelemre és segítségre. „ 

 
Ezek olyan elvek, amelyekkel ellentétes intézkedéseket a részes államok nem hozhatnak, 
illetve olyan célok, amelyek megvalósítására minden eszközzel törekedniük kell. 
 
A II. rész 19 olyan cikket tartalmaz, amely meghatározza a részes államok feladatait a 
szerződés által biztosított jogok megvalósítása érdekében. 
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Az Országgyűlés döntésének megfelelően a Magyar Köztársaság vonatkozásában a Karta II. 
részének kötelező alkalmazása az alábbi cikkekre terjed ki: 
 
A munkavégzéshez kapcsolódó jogok: 
1. cikk - A munkához való jog, 
2. cikk - Az igazságos munkafeltételekhez való jog, 
3. cikk - A biztonságos és egészséges munkafeltételekhez való jog, 
5. cikk - Szervezetalakítási jog, 
6. cikk - A kollektív alkuhoz való jog, 
8. cikk - A dolgozó nők védelemhez való joga, 
9. cikk - A pályaválasztáshoz szükséges tájékozódáshoz való jog, 
 
A szociális jogok: 
 
11. cikk - Az egészség védelméhez való jog, 
13. cikk - A szociális és egészségügyi segítségre való jog, 
14. cikk - A szociális jóléti szolgáltatásokból való részesülés joga, 
16. cikk - A család joga a szociális, jogi és gazdasági védelemre, 
17. cikk - Az anyák és gyermekek joga szociális és gazdasági védelemre. 

 
 

19) Az Európai Unió jogalkotásához igazodó szociális jogalkotás 
 
Az Európai Gazdasági Közösség megalapításakor megfogalmazott célkitűzés szerint a 
gazdasági integráció megvalósulásának elengedhetetlen feltétele a munkaerő szabad 
mozgásának biztosítása a tagállamokban, illetve azok között. A munkaerő szabad mozgásának 
– a munkavállalói migrációnak – alapvető jogként való deklarálása azonban kezelhetetlen 
mindaddig, amíg annak gyakorlása, a munkavégzéshez kapcsolódó jogosultságok 
megszerzése, valamint a munkavégzés okán keletkező kötelezettségek teljesítése védelem, 
illetve elismerés nélkül marad.  
A szabad mozgás a munkavállalás jogának gyakorlását akadályozó tényezők kiiktatása 
céljából alkották meg és vezették be az Európai Gazdasági Közösség szabályrendszerét, a 
koordinációs mechanizmust.  
A tagállamokban működő szociális biztonsági rendszerek lényeges eltéréseket mutatnak, 
mind a biztosításra kötelezettek, a járulékok kötelező mértéke, az egyes ellátások jogosultsági 
feltételei, mind, pedig a nyújtott szociális biztonsági ellátások színvonalát tekintve. Ez a 
gyakorlatban elsősorban abban nyilvánul meg, hogy a tagállamokban nem egyforma a 
szociális biztonsági ellátásokban részesülők életszínvonala. 
A különbségek kiküszöbölése, a szociális biztonsági rendszerek összhangjának – 
harmonizációjának – megteremtése azonban mindmáig nem fogalmazódott meg közösségi 
célkitűzésként.  
A szociális jogok tekintetében jelentős eltérések vannak az egyes EU államok között. A 
szociális ellátórendszer kialakítása és működtetése a nemzeti szuverenitás körén belül marad. 
A teljes harmonizáció az egyes nemzeti rendszerek egységesítését jelentené, azonos 
szabályokkal, ellátások azonos szintjével. 
 
Az EU két szabályozási módszert alkalmaz a szociális jogok közötti különbségek csökkentése 
érdekében:  
Egyfelől egy-egy területre egységes normákat ír elő, tehát harmonizációs kötelezettséget 
teremt.  
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A különböző tagállami szabályozásokat találkoztatva a koordináció eszközével él, a célból 
hogy az eltérő szabályok ne legyenek hátrányosak a szabad mozgás jogával élni kívánók 
számára.  
A koordinációra irányuló intézkedések mellett a tagországok viszonylag szabadon alakíthatják 
szociálpolitikájukat. A nemzeti jog határozza meg a jogosultság feltételeit. A tagországok fő 
feladata, hogy a hazai jog rendelkezéseit megkülönböztetés nélkül alkalmazzák a más 
tagállambeliekkel szemben. 
 
A tagállamok eltérő jogszabályi hátteréből adódó és a gyakorlatban tényleges hátrányt 
előidéző akadályok elhárítását szolgálja, a szociális biztonsági rendszerek koordinációja.  
A szociális biztonsági rendszerek koordinációjának alapelvei: 
 
A szociális biztonsági jogviszonyok alanyaként a következő alapelvek szerinti megítélésre, 
illetve védelemre számíthat az érintett személy: 
 
egyenlő elbánás elve: Az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség (EGT) országainak 
állampolgárai – állampolgárságuktól függetlenül – az egyes országok szociális biztonsági 
rendszereiben egyenlő elbírálásban részesülnek.  
 
egy tagállam joghatósága alá tartozás elve: 

Az alapelv célja, hogy kiküszöbölje az egyidejűleg fennálló többes biztosítási 
kötelezettséget, valamint azt a nemkívánatos helyzetet, amelyben valaki biztosítás nélkül 
marad. Erre azért van szükség, mert a tagállamok szociális biztonsági rendszerei különféle 
biztosítási elvekre épülnek. Van, ahol a biztosítás a helybenlakáshoz (tartózkodáshoz) 
kötődik, míg más országokban a kereső tevékenység folytatása keletkeztet biztosítási 
kötelezettséget.  
A koordinációs rendeletek szerint főszabályként a munkavállalás helye szerinti tagállam 
szociális biztonsági jogszabályai alkalmazandók akkor is, ha a munkavállaló vagy önálló 
vállalkozó máshol rendelkezik lakóhellyel.  
Bizonyos személyi körben, illetve helyzetekben speciális szabályok irányadók. 

 
az összeszámítás elve: Ez az életpálya során szerzett biztosítási idők összeszámítását jelenti, a 
több tagállamban megszerzett jogosultságok védelme érdekében. 
 
ellátások korlátlan exportálhatóságának elve: Lehetővé teszi, hogy az egyszer már 
megszerzett és elismert jogosultságokat az Európai Unió és az EGT területén korlátozás 
nélkül élvezhesse a jogosult.  
 
A koordináció szabályozásának alapelveit a tagállamok szociális biztonsági feladatok 
ellátására kötelezett igazgatási szervei és a nemzeti bíróságok eljárásuk során alkalmazni 
kötelesek. Emellett biztosítaniuk kell, hogy az EU egyetlen állampolgára se szenvedjen 
hátrányt a belső szociális jogi szabályozások eltérése, valamint a szabad mozgás alapjogának 
gyakorlása miatt.  
A szociális biztonsági rendszerek koordinációja területi, személyi és tárgyi vonatkozásban 
valósul meg: 
 
1) A szociális biztonsági rendszerek koordinációjának területi hatálya választ ad arra a 
kérdésre, hogy mely országok területén végzett munka, szerzett biztosítási idő, illetve az 
annak alapján megállapított jogosultság részesül védelemben a koordinációs rendeletekben. A 
területi hatály rendkívül fontos, mivel az alá tartozó tagállamokban és tagállami területeken 
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történő munkavégzéskor a jogosultságok megszerzése érdekében teljesíteni kell a biztosítással 
járó kötelezettségeket.  
 
2) A szociális biztonsági rendszerek koordinációjának személyi hatálya arról tájékoztat, 
hogy melyik az a személyi kör, amelyre ezek a rendelkezések alkalmazhatók. Az általános 
szabályok szerint az itt felsorolt személyek tarthatnak számot a rendeletekben rögzített elvek 
szerinti védelemre, illetve előnyökre: 

- munkavállalók: akik valamely tagállam állampolgárai, és egy vagy több tagállam 
jogszabályainak hatálya alá tartoznak (tartoztak) 

- önálló vállalkozók: a valamely tagállam állampolgáraként önálló vállalkozói 
tevékenységet folytatók, akik egy vagy több tagállam jogszabályainak hatálya alá 
tartoznak (tartoztak). A tagállami jogszabály hatálya alá tartozás a kötelezően vagy 
önkéntesen választott biztosítást jelenti. 

- közszolgálati alkalmazottak: akik tagállami állampolgárként nem speciális szociális 
védelmi rendszer keretében biztosítottak. 

- diákok 
- nyugdíjasok: akik valamely tagállam állampolgáraként egy vagy több tagállam 

jogszabályainak hatálya alá tartoztak, akkor is, ha az állampolgárságuk szerinti ország 
tagállami státusának megszerzése előtt vonultak nyugdíjba 

- hontalanok és menekültek 
- az előbbiek családtagjai és túlélő hozzátartozói: állampolgárságuktól függetlenül, de 

csak bizonyos ellátásokra válhatnak jogosulttá. A jogosult családtagok körét a 
tartózkodás helye szerinti ország határozhatja meg.  

 
Nem tartoznak a személyi hatály alá: 
- a közszférában dolgozó és velük egy megítélés alá eső azon személyek, akik a számukra 

létrehozott speciális szociális biztonsági rendszerek alanyai. 
- a kötelezően biztosítottak és az önkéntes biztosítás alanyai. 
- a harmadik országok állampolgárai, vagyis azok, akik nem valamely tagállam 

állampolgárai. 
 
3) A szociális biztonsági rendszerek koordinációjának tárgyi hatálya alá azok a szociális 
biztonsági ellátások tartoznak, amelyek vonatkozásában az alapelvként rögzített 
rendelkezéseket alkalmazzák. E védelem nem csupán a nyugellátásokra vonatkozik, hanem 
más szociális biztonsági ellátásokra is. Így a rendeletek tárgyi hatálya alá tartoznak: 

- a betegségi és anyasági ellátások, 
- a rokkantsági ellátások, 
- az öregségi nyugdíj 
- a hozzátartozói nyugellátások, 
- az üzemi baleset és foglalkozási megbetegedés esetén járó ellátások. 
- a halál esetére járó ellátások, 
- a munkanélküli ellátások, valamint 
- a családi ellátások.  
 

Az úgynevezett speciális, nem járulékalapú (nem járulékfizetéshez kötött) ellátások 
ugyancsak a tárgyi hatály alá tartoznak, azaz a rendeletek ez esetekben is alkalmazandók. 
Ezek a következők: 

- a fenti ellátásokat kiegészítő, azokat pótló vagy felváltó ellátások, valamint  
- a fogyatékkal élő személyeknek járó speciális ellátások. 
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Fontos megjegyezni, hogy ezek az ellátások csak addig járnak, amíg a jogosult az illetékes 
teherviselő tagállam területén él, tehát nem exportálhatók. 
 
Nem tartoznak a koordináció hatálya alá: 

- az egészségügyi és szociális segélyezés keretében a tagállamokban nyújtott ellátások, 
- a kollektív szerződésen alapuló ellátások, akkor sem, ha a megállapodás létrehozását 

jogszabály kötelezően elrendeli, 
- a közszférában dolgozók számára felállított rendszerek keretében nyújtott ellátások, 

valamint 
- a háborús veteránoknak járó szociális ellátások (például a hadigondozási juttatások).  
 

Szociális védelem 
 

A szociális védelem alá eső kockázatok vagy szükségletek listáját „Szociális védelem 
integrált európai statisztikai rendszere” (ESSPROSS) a következőkben rögzíti: 

 Betegség/egészséggondozás 
 Rokkantság 
 Öregség 
 Hátrahagyottak (özvegyek, árvák) 
 Család/gyermekek 
 Munkanélküliség 
 Lakás 
 Máshova nem sorolt társadalmi kirekesztettség (hajléktalanok) 
 

Szociális védelemnek nevezzük a közösségi vagy magánszervezetek mindazon beavatkozását, 
melynek célja, hogy könnyítsen a különféle kockázatok vagy szükségletek miatt a 
háztartásokra és egyénekre nehezedő terheken, feltéve, hogy viszonzatlan és nem egyéni 
keretek között nyújtják. 
 

Önellenőrző kérdések: 
 

1. Melyek a hagyományos szegénység jellemző előfordulási formái? 
2. Mit értünk a tágabb értelemben a szociális jog elnevezésen? 
3. Miben kölönbözik a társadalombiztosítás az üzleti biztosítástól? 
4. Miért nevezik a szociális jogot a jóléti juttatások jogaként is? 
5. Milyen két csoportba sorolhatók a szociális jogban szereplő jutttatások?  
6. Milyen módon támogatja az állam a szociális gondoskodást végző szervezeteket? 
7. Melyek a szociális jog legfontosabb alapelvei?  
8. Milyen szociális védelmi modelleket különböztetünk meg? 
9. Mit értünk a munkához való jog pozitív tartalma alatt? 
10. A legfejlettebb rendszerekben a munkanélküliek részére fizetett juttatásokat milyen 

hármas rendszerben folyósítják?  
11. A munkanélküliség okain alapuló osztályozás szerint milyen háromféle 

munkanélküliséget különböztetünk meg? 
12. Mit értünk a surlódásos munkanélküliség fogalma alatt? 
13. Melyek az előnyben részesítés (pozitív diszkrimináció) feltételei? 
14. Melyek a tipikusan előforduló, szociális segítséget igénylő helyzetek (az ún. 

klasszikus kockázatok)? 
15. Melyek a kisegítő jellegű szociális ellátások nyújtásának alapelvei? 
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16. Soroljon fel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvényben említett szociális rászorultságtól függő ellátások közül ötöt! 

17. Ki lehet normatív alapon közgyógyellátásra jogosult? 
18. Mi a rokkantsági járadék? 
19. Ki lehet jogosult a szépkorúak jubileumi juttatására? 
20. Mi a baleseti járadék, ki lehet jogosult rá és mennyi az összege? 
21. Mi az álláskeresési járadék? 
22. Ki és meddig lehet jogosult gyermekgondozási segélyre? 
23. Ki és meddig lehet jogosult táppénzre? 
24. Ki jogosult öregségi teljes nyugdíjra? 
25. Melyek a hozzátartozói ellátások? 

 
 
Fontos jogszabályok: 
 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.),  
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.),  
a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (Mny.),  
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Eb.),  
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.),  
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény  
(Flt.),  
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.),  
a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény  
az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 
az állami foglalkoztatási szolgálatról szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 1998. évi XXVI. törvény 
(Fot) 
a komplex rehabilitációról szóló321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény (Esélytv.) 
az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004. (XII. 
26.) Korm. rendelet 
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
2007. évi I. törvény 
a fiatalok életkezdési támogatásáról 2005. évi CLXXIV. törvény 

 
 
Irodalomjegyzék:  
 
Gazdasági és üzleti jog (Bednay Dezső: LSI Informatikai Oktatóközpont 2001.) 
Jogi lexikon (Szerk. Lamm Vanda, Peschka Vilmos KJK KERSZÖV 1999) 
Magyar és európai munkajog (Prugberger Tamás- Ploetz Manfred: KJK 1995.) 
Szociális, gazdasági és munkajog (Oktatói Munkaközösség Atalanta 2007) 
Szociális jog: Lehoczkyné Kollonay Csilla: ELTE ÁJK jegyzet 2003 
Tájékoztató a szociális ellátásokról (Szerk: Ruminé Szíjártó Ildikó Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium  
 


