
1.Melyek a hagyományos szegénység jellemző 
előfordulási formái? 
- csonkacsalád 
- nagycsalád 
- nyugdíjas 
- etnikai szegénység: pl.: cigányság. 
 
2.Mit értünk tágabb értelemben a szociális jog 
elnevezésen? 
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. 
 
3. Miben különbözik a társadalombiztosítás az 
üzleti biztosítástól? 
A társadalombiztosítás: - nem válogathat a 
biztosítottak csoportjai között a kockázat mértéke 
alapján, - 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. Az üzleti 
biztosítás: a nyereség  a célja.  
 
 
 
 
 

4. Miért nevezik a szociális jogot a jóléti 
juttatások jogaként is? 
A szociális jog az előzetes biztosítási idő, 
előzetes hozzájárulás feltétele nélkül, a 
rászorultság alapján nyújt, központi 
(költségvetési) eszközökből támogatást az arra 
rászorultnak ítéltek számára. A szociális jogot 
szociálpolitikai, avagy a jóléti juttatások jogaként 
is nevezik.  
 
5. Milyen két csoportba sorolhatók a szociális 
jogban szereplő juttatások?  
“segélyezési típusú”: egyéni, tényleges 
rászorultságtól függő szociálpolitikai juttatás  
. Feltétele, hogy az illető személy rászorult 
legyen, azaz jövedelmi, vagyoni viszonyainál 
fogva nem képes arra, hogy megélhetését (pl. 
utazási költséget, gyógyszereket, lakás fűtését, 
iskolai felszerelést stb,) a maga, családtagjai 
számára biztosítsa..“jóléti juttatások” a 
jövedelmi, vagyoni helyzettől függetlenül, 
állampolgári jogon jár abban (pl. gyermekek 
nevelése, iskoláztatása, idős kor). A leggyakoribb 
ilyen juttatások a családtámogatás azon formái, 
amelyeket automatikusan, a gyerekek gondozása 
ill. a gyerekszám alapján nyújtanak, a család 
jövedelmi helyzetére tekintet nélkül.  
 
6. Milyen módon támogatja az állam a 
szociális gondoskodást végző szervezeteket? 
Támogatás módja:- a közhasznú társadalmi 
szervezetek részére a jövedelemadóból 
felajánlható egy százalék;- a társadalmi 
szerveknek juttatott költségvetési támogatás;- 
adó és illeték kedvezmények. 
 
 

7. Melyek a szociális jog legfontosabb 
alapelvei? 
1.a munkához való jog és a minimális (alapvető) 
ellátáshoz való jog párosan érvényesülő elve 2.az 
önsegély és szolidaritás párosan érvényesülő elve 
3.a jövedelem-kompenzáció és rehabilitáció 
(reintegráció) összekapcsolt elve 
4.az egyenlő elbánás elve 
5.az érdekek összehangolásának elve: 
6.a részvétel elve (az érintettek beleszólási 
lehetősége a szabályok kialakításánál és 
ellenőrzésénél). 
 
8. Milyen szociális modelleket különböztetünk 
meg?  
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Mit értünk a munkához való jog pozitív 
tartalma alatt? 
A munkához való jog pozitív értelemben két dolgot 
jelent. Egyrészről azt, hogy a jogi szabályozásnak 
biztosítania kell az alkalmazás biztonságát: a 
megélhetést nyújtó munkától valakit indokolatlanul, 
aránytalan sérelmet okozva ne lehessen megfosztani. 
A munkához való jog pozitív értelme másrészről 
arra irányuló jogot (és állami kötelezettséget) jelent, 
hogy azok, akiknek munkaviszonya indokolt okból 
mégis megszűnik, vagy első állásukat keresik: a./ 
szervezett segítséget kapjanak a minél előbb történő 
elhelyezkedéshez, megfelelő álláslehetőség 
hiányában, pedig, b./ a jövedelmet pótló anyagi 
támogatáshoz jussanak (munkanélküli segély, 
álláskeresési támogatás).  
 
10. A legfejlettebb rendszerekben a 
munkanélküliek részére fizetett juttatásokat 
milyen hármas rendszerben folyósítják? 
Elsődlegesen a biztosítási alapon járó juttatás, amely 
a befizetések mértékének és időtartamának 
függvénye. Másodszor a munkanélküli 
automatikusan, vizsgálat nélkül jogosult lesz egy 
egységes összegű, szerényebb juttatásra. Ez alanyi 
jogon jár. A harmadik folyósítási mód a 
rászorultságtól függ, ez segélyezési típusú juttatás, 
11. A munkanélküliség okain alapuló osztályozás 
alapján milyen háromféle munkanélküliséget 
különböztetünk meg? 
1. súrlódásos, 2. strukturális 3. globális 
munkanélküliség.  
 
 
 
 
 
 

12.Mit értünk súrlódásos munkanélküliség 
alatt? 
A súrlódásos 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 "súrlódási" idő még elvileg a 
teljes foglalkoztatottság mellett is fennállhat. A 
súrlódásos 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.  
 
13. Melyek az előnyben részesítés (pozitív 
diszkrimináció) feltételei? 
Feltétele, hogy: az erre vonatkozó szabály 
törvényen, vagy kormányrendeleten, ill. 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.  
 
 

14. Melyek a tipikusan előforduló, szociális 
segítséget igénylő helyzetek (az ún. klasszikus 
kockázatok)? 
Klasszikus kockázatok: betegség, baleset, 
öregség, rokkantság, eltartó halála, 
munkanélküliség, gyermekvállalás.  
 
15. Melyek a kisegítő jellegű szociális ellátások 
nyújtásának alapelvei? 
Az önsegély elvét kiegészítő szolidaritási elv: az 
egyének önmagukról kötelesek gondoskodni, de 
ha erre nem képesek akkor a szűk család, a 
szűkebb környezet, a lakóközösség válik ebben a 
sorrendben kötelezetté. A minimális ellátáshoz 
való jog: Senki nem maradhat teljesen 
ellátatlanul, még ha nehéz helyzete saját hibájából 
is következik be. Központi szervek, 
önkormányzatok feladata, ha a hozzá közel eső 
kör (család, lakóközösség) nem tud érte 
felelősséget vállalni. A kérelmezés elve: a 
szociális juttatások nem állampolgári jogon 
járnak, kérelmezni kell őket. Ennek oka a 
költségvetési források szűkössége.   

 
16. Soroljon fel a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvényben említett szociális rászorultságtól 
függő ellátások közül ötöt! 

 Rendszeres szociális segély 
 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
 Időskorúak járadéka 
 Lakásfenntartási támogatás 
 Adósságkezelési szolgáltatás 
 Ápolási díj 
 

 



17. Ki lehet normatív alapon közgyógyellátásra 
jogosult? 
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). 
 
18. Mi a rokkantsági járadék? 
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. 
 
19. Ki lehet jogosult a szép korúak jubileumi 
juttatására? 
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. 
 
25. Melyek a hozzátartozói ellátások? 

- Özvegyi nyugdíj   
- Árvaellátás   
- Szülői nyugdíj  
- Özvegyi járadék  

20. Mi a baleseti járadék, ki lehet jogosult rá 
és mennyi az összege? 
Baleseti járadékra az jogosult, akinek üzemi 
baleset következtében tizenhárom százalékot 
meghaladó egészségkárosodása keletkezett, de a 
megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásai nem illetik meg. A baleseti járadék 
mértéke az üzemi baleset okozta 
egészségkárosodás fokától függ.  
- az 1. baleseti fokozat  egészségkárosodás  14-
20 százalék, 
- a 2. baleseti fokozat  egészségkárosodása 21-28 
százalék, 
- a 3. baleseti fokozat  egészségkárosodása 29-39 
százalék, 
- a 4. baleseti fokozat   egészségkárosodása 39 
százalékot meghaladó mértékű. 
A baleseti járadék összege a fent meghatározott 
fokozatok sorrendjében a havi  átlagkereset 
nyolc, tíz, tizenöt, illetőleg harminc százaléka. 
 
21. Mi az álláskeresési járadék? 
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. 
  
 
 

22. Ki és meddig lehet jogosult 
gyermekgondozási segélyre? 
A szülő, a nevelőszülő, a gyám, a 16. életévét 
betöltött kiskorú szülő 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, 
- gondozása, nevelése a szülő háztartásában 
történik, - szülei a GYES-ről lemondanak - 
egyetértenek abban, hogy az ellátást a nagyszülő 
vegye igénybe. 
 
23. Ki és meddig lehet jogosult táppénzre? 
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.  
 
24. Ki jogosult öregségi teljes nyugdíjra? 
Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki a 
születési évének megfelelő öregségi 
nyugdíjkorhatárt (62-65 év) betöltötte, és legalább 
húsz év szolgálati idővel rendelkezik, valamint   
biztosítással járó jogviszonyban nem áll, sem 
itthon, sem EGT államban. Öregségi teljes 
nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő 
is, aki - legalább negyven év jogosultsági idővel 
rendelkezik 


