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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. sz.-ban 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 
láttták 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. 
Kulturális szegénységben szenved pl.: egészségügyben dolgozók. 
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.  

 
Demográfiai szegénység: 
pl.: a korcsoportra jellemző szegénység. Magyarországon 1998-ig a nyugdíjasok, 1998-tól 
pedig a gyerekek.  
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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.  
 
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 
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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 



 10 

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 
Alkotmányban, valamint nemzetközi egyezményekben is meghatározott kötelezettség.  
Az Alkotmány szerint: 
 
54. § (1) A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez ….. 
 
70/B. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a munkához, a munka és a 
foglalkozás szabad megválasztásához. 

(2) Az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlő bérhez 
van joga. 

(3) Minden dolgozónak joga van olyan jövedelemhez, amely megfelel végzett munkája 
mennyiségének és minőségének. 

(4) Mindenkinek joga van a pihenéshez, a szabadidőhöz és a rendszeres fizetett 
szabadsághoz. 
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70/E. § (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz; 
öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett 
munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak. 

(2) A Magyar Köztársaság az ellátáshoz való jogot a társadalombiztosítás útján és a 
szociális intézmények rendszerével valósítja meg. 

 
Az Alkotmány az állam (ön)meghatározásában a szociális jelzőt - sok más alkotmánytól 
eltérően - nem alkalmazza, csupán preambulumában (bevezető szöveg) szól a parlamenti 
demokráciába és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés politikai 
átmenet elősegítéséről. 
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. 
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.  
 



 14 

Ilyen körülmények között a társadalombiztosítás, illetve annak társadalmi méretű 
kiterjesztése, általánossá és kötelezővé tétele - az állam valamilyen mértékű szerepvállalását 
jelentette. 

 
Az Alkotmány úgy rendelkezik, hogy a Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a 
szociális biztonsághoz; öregség, betegség, rokkantság, árvaság és önhibájukon kívül 
bekövetkezett munkanélküliség esetén a megélhetéshez szükséges ellátásra. 
A Magyar Köztársaság az ellátáshoz való jogot: 
 a társadalombiztosítás útján és 
 a szociális intézmények 

rendszerével valósítja meg. 
 

Az Alkotmány egyrészt a munka világában váratlanul, vagy az idő múlásával természetes 
módon bekövetkező, vagy bekövetkezhető egyéni katasztrófák - öregség, betegség, 
rokkantság stb. - esetére teremt szociális biztonságot a megélhetéshez szükséges ellátásra. Az 
Alkotmány ki is mondja: a Magyar Köztársaság az ellátáshoz való jogot a 
társadalombiztosítás útján valósítja meg. Amiből is az következik, hogy a 
társadalombiztosítás megszervezését, fenntartása állami feladat. A törvény a 
társadalombiztosítási ellátások fedezetét az állam kötelezettségévé teszi arra az esetre is, ha a 
társadalombiztosítás kiadásai a bevételeit 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. 
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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. 

– Szociális és munkaügyi miniszter: a szociális ágazat irányítása. 
– Pénzügyminiszter: a szociálpolitikai költségek fedezetének biztosítása, a költségvetési 

törvény végrehajtása. 
– Miniszterek: 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. 
 
 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 egyesülési jog alapján mindenkinek joga van a törvény által nem tiltott célra szervezeteket 
létrehozni, illetőleg azokhoz csatlakozni  (Alkotmány 63.§  (1) bek,), a 70/C §  (1) bekezdése 
pedig azt a jogot húzza alá, amely szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy gazdasági és 
társadalmi érdekeinek védelme céljából másokkal együtt szervezetet alakítson vagy ahhoz 
csatlakozzon.  
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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 
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. 
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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. 
 
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.  
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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 
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, 
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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 
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 
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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) 
számára pozitív, támogató intézkedésekkel kell a többségi társadalomhoz tartozókéval azonos 
esélyt teremteni, ennek hiányában az egyenlőség elvének megvalósulásáról nem beszélhetünk. 
Az egyenlőség követelményének ez a másik – egyenlő esélyeket előmozdító oldala tételesen 
az Alk. 70/A. § (3) bekezdésének a rendelkezéséből következik, amely szerint a “Magyar 
Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó 
intézkedésekkel is segíti”. 
 

 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. 
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 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 
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 
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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.  
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.  
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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. 
 
 
 
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. 
 



 24 

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 
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.  
 
(a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény 1.§ d) pontja)  

 
Ez a fogalom jelentőséggel bír a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjak megállapításánál 
is, ugyanis 2008. január 1-jét követően a jogosultsági feltételek fennállásának vizsgálata során 
a munkaképesség csökkenése helyett - a rehabilitációs járadékhoz hasonlóan - az 
egészségkárosodás mértéke, a szakmai munkaképesség, illetve a rehabilitálhatóság a 
meghatározó. 
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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. 

 
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 
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lehetőségének megteremtése céljából. A foglalkozási rehabilitáció legfontosabb jogi 
szabályait  a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény és  az 
egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. 
rendelet tartalmazza 

 
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 
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.  
 
 
8) A rehabilitációs járadékra jogosultság 
 
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. 
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A korábbi magyar ellátórendszer az ellátások tartós igénybevételére és az azok melletti 
kiegészítő jövedelemszerzésre és nem a rehabilitációra ösztönzött.  
A rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény jelentős szemléletváltást hozott 
ezen a területen. A törvény célja az egészségkárosodást szenvedett személyek megmaradt, 
fejleszthető képességeire épülő rehabilitációjának, társadalmi reintegrációjának elősegítése, 
továbbá a rehabilitáció időtartamára jövedelemarányos keresetpótlás biztosítása. 
 
A cél, hogy a rehabilitálható megváltozott munkaképességű személyek számára a 
foglalkoztatás nyújtson megbízható jövedelmet és megélhetést. Ebből következően 
rokkantsági nyugdíjban csak azok az aktív korúak részesülnek, akik teljes értékű munka 
végzésére rehabilitációval sem tehetők képessé.  
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. 
 
Az új rendszert csak fokozatosan, a személyi és tárgyi feltételek megteremtésével 
párhuzamosan épül ki. Ezért a törvény azok számára teszi kötelezővé az újonnan bevezetendő 
pénzbeli ellátás, a rehabilitációs járadék mellett a rehabilitációt, akik jó eséllyel 
rehabilitálhatóak. E kiindulási pont egyúttal azt is jelenti, hogy a rehabilitációs járadék 
megállapítási szabályait szükséges a rokkantsági nyugdíj szabályaihoz közelíteni, és ezzel 
egyidejűleg a rokkantsági nyugdíjazás szabályait is korszerűsíteni kell. 
 
Az új rehabilitációs rendszer négy pillérre épül: 
 
 A munkaképesség változást mérő korszerű minősítési rendszer megteremtése. 

Ez a szakmai (a betöltött, illetve betölthető munkakörtől függő) munkaképesség-változás 
megállapítása mellett nem az elveszett, hanem a megmaradt, a fejleszthető képességekre, a 
rehabilitációs esélyekre koncentrál, és ezzel megalapozza az érintettek visszatérését a 
munkaerőpiacra. 
 
  
 A legalább 50 százalékos egészségkárosodást és szakmai munkaképesség-változást 

szenvedett, de rehabilitálható személyek számára (a rokkantsági, baleseti rokkantsági 
nyugdíj helyett) egy határozott idejű - legfeljebb három éves időtartamra 
megállapítható - ellátás, az ún. rehabilitációs járadék kerül bevezetésre.  

A rehabilitációs járadék társadalombiztosítási ellátás, amelynek célja a meghatározott idejű 
biztosítási jogviszonnyal (szolgálati idővel) rendelkező, jelentős egészségkárosodás miatt 
rehabilitációra szoruló, teljes értékű munka végzésére alkalmassá tehető személyek 
jövedelemarányos átmeneti keresetpótlása.  
 
 Minden rehabilitálható személy részére rehabilitációs tervet kell kidolgozni, és ennek 

végrehajtására vele együttműködési megállapodást kötni.  
Az indokolt rehabilitációs szolgáltatások igénybevételére az érintett személy nem csak 
jogosulttá válik, hanem köteles is a megállapodás szerinti rehabilitációban részt venni. 
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 A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását jogszabályi 
változásokkal és állami támogatással elő kell segíteni. 

Az elmúlt néhány évben jelentős mértékben átalakult a foglalkozási rehabilitáció érdekeltségi 
rendszere, ez a reform-folyamat még napjainkban is tart. Jelentős változások történtek a 
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása elősegítése szabályozásában, melynek 
eredményeképpen új aktív támogatási formák (bértámogatások, költségkompenzációk, a 
munkahelyi környezet átalakításának támogatása stb.) kerültek előtérbe. Ezzel párhuzamosan 
megkezdődött a rehabilitációs foglalkoztatók akkreditációja is. Az akkreditáció valójában egy 
eljárást jelent, amelynek lefolytatását a megváltozott munkaképességű munkavállalót 
foglalkoztató munkáltató kérheti annak érdekében, hogy foglalkozási rehabilitációs 
tevékenységét az állam elismerje, és számára a foglalkoztatáshoz támogatást nyújtson. Az 
eljárás során alap, rehabilitációs és kiemelt tanúsítvány adható a megváltozott 
munkaképességű munkavállalók létszámától, valamint a foglalkozási rehabilitációs feladatok 
ellátásának színvonalától függően. 
Lehetővé vált, hogy a rehabilitációs járadékban részesülők képzésükhöz, vállalkozóvá 
válásukhoz a Munkaerő-piaci Alapból támogatást kapjanak. A Társadalmi Megújulás 
Operatív Program egyes projektjei is támogatják a rehabilitációban résztvevők 
elhelyezkedését. 
 
Az új minősítési rendszer, illetve a rehabilitációs járadék bevezetése szükségessé tette a 
rokkantsági nyugdíj szabályainak ezzel összhangban történő megváltoztatását is.  
A rokkantsági nyugdíjazás rendszere alapjaiban nem változott meg, de az új minősítés nem a 
munkaképesség általános csökkenését állapítja meg, hanem az összervezeti 
egészségkárosodás mértékét, a munkaképesség-változást (szakmai munkaképességet), 
valamint a rehabilitációs esélyeket vizsgálja.  
 

3. § (1) Rehabilitációs járadékra az jogosult, aki 
a) 50-79 százalékos egészségkárosodást szenvedett, és ezzel összefüggésben a jelenlegi 

vagy az egészségkárosodását megelőző munkakörében, illetve a képzettségének megfelelő 
más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas, és 

aa) kereső tevékenységet nem folytat, vagy 
ab) a keresete, jövedelme legalább 30 százalékkal alacsonyabb az egészségkárosodást 

megelőző négy naptári hónapra vonatkozó keresete jövedelme havi átlagánál, továbbá 
b) rehabilitálható, és 
c) az életkora szerint szükséges szolgálati időt megszerezte. 

 
(3) Rehabilitációs járadékra nem jogosult az, aki 
a) öregségi nyugdíjban, előrehozott öregségi nyugdíjban, csökkentett összegű előrehozott 

öregségi nyugdíjban, korkedvezményes nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban, baleseti 
rokkantsági nyugdíjban, öregségi járadékban, munkaképtelenségi járadékban, özvegyi 
járadékban, növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékban, korbetöltés 
címén járó özvegyi nyugdíjban, rokkantság címén járó özvegyi nyugdíjban, 

b) bányásznyugdíjban, korengedményes nyugdíjban, egyes művészeti tevékenységet 
folytatók öregségi nyugdíjában, szolgálati nyugdíjban, polgármester öregségi nyugdíjában 
vagy közszolgálati járadékában, 

c) terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, táppénzben, baleseti 
táppénzben, 

d) az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátásban, 
e) átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban, bányász dolgozók 

egészségkárosodási járadékában, rokkantsági járadékban, 
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f) a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásaiban, a nemzeti helytállásért 
elnevezésű pótlékban részesül. 
 
Kizáró feltételként kerül tehát rögzítésre az, amikor az igénylő a felsorolt ellátások közül más 
ellátásban is részesül. Ebben az esetben az egyes ellátások megszűnte esetén kerülhet sor a 
rehabilitációs járadék megállapítására. 
 
A rehabilitációs járadék összege megegyezik a III. csoportos rokkantsági nyugdíj összegének 
120%-ával, legkisebb összege pedig szintén igazodik a rokkantsági nyugdíj legkisebb 
összegéhez (itt is 120%-a).  
A járadék összege - tekintettel arra, hogy az ellátás célja a munkaerőpiacra történő 
visszavezetés - független a magánnyugdíj-pénztári tagságtól. A rokkantsági nyugdíjnál a 
bruttó összeget tekintve magasabb ellátást az indokolja, hogy a rehabilitációs járadékból - a 
szolgálati időbe történő beszámítás érdekében - nyugdíjjárulékot kell fizetni. 
Kereső tevékenység esetén a kereseti korlát 3 hónap átlagában történő túllépése után a 
rehabilitációs járadék összege 50%-kal csökkentett mértékben kerül megállapításra. 
A rehabilitációs járadék eljárási szabályai lényegében megegyeznek a rokkantsági nyugdíj 
tekintetében alkalmazott rendelkezésekkel, azzal a különbséggel, hogy a rehabilitációs járadék 
esetén megjelenik az együttműködési kötelezettség, valamint az ezzel kapcsolatos 
szabályozás is. 
A rehabilitációs járadék ellátás megszűnésének, megszüntetésének eseteit a törvény sorolja 
fel. Az ellátást meg kell megszüntetni, ha a rehabilitációs járadékban részesülő meghalt, az 
ellátás megszüntetését kérte, három naptári hónapot meghaladóan, egybefüggően külföldön 
tartózkodik, egészségi állapotában olyan tartós rosszabbodás következett be, amely a 
rehabilitációt lehetetlenné teszi, az együttműködési kötelezettségét, illetve a rehabilitációs 
megállapodásban foglalt kötelezettségeit neki felróható okból nem teljesíti, vagy az ellátás 
időtartama eltelt. Meg kell szüntetni az ellátást kereső tevékenység folytatása esetén is, 
amennyiben a rehabilitációs járadékban részesülő hat egymást követő hónapra vonatkozó 
keresetének, jövedelmének havi átlaga meghaladja a rokkantsági nyugdíj alapját képező havi 
átlagkereset összegének 80 százalékát.  
 
A megváltozott munkaképességű (eredeti munkakörre alkalmatlan) személyek 
 
A megváltozott munkaképességű (eredeti munkakörre alkalmatlan) személyek két csoportját 
állítja fel a törvény:  
 rehabilitálható és  
 nem rehabilitálható megváltozott munkaképességű személy. 

 
A rehabilitálható megváltozott munkaképességű személy 
 
Rehabilitálható munkaképességű személy az, aki megváltozott munkaképességűnek minősül, 
és valamilyen foglalkoztatási jogviszonyban áll, azaz  

- alkalmazott (aki munkaviszonyban, közalkalmazotti vagy közszolgálati 
jogviszonyban áll), 

- bedolgozó (aki bedolgozói munkaviszonyban vagy bedolgozói tagsági viszonyban 
áll), vagy 

- szövetkezeti tag (ha a szövetkezettel munkaviszony jellegű jogviszonyban áll).  
 
Ezek a személyek a munkaerő-piaci rehabilitációról szóló rendelkezések alapján 
igénybevehető intézkedésekre jogosultak, illetőleg alkalmazásuk rehabilitációs alkalmazásnak 
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minősül a rehabilitációval kapcsolatos munkáltatói kötelezettségek teljesítése, vagy az ezzel 
kapcsolatos kedvezmények igénybevétele szempontjából.  
 
A rehabilitálható személyek is további két csoportba oszthatók: 
 az eredeti munkáltatónál rehabilitációra jogosultak 
 a lakóhelyükön rehabilitációra jogosultak. 

 
A munkáltatónál történő rehabilitációra azok jogosultak, akiknél  

 a rehabilitációs foglalkoztatás a munkáltatótól elvárható és  
 a rehabilitációs foglalkoztatás a munkáltatónál lehetséges  

 
A rehabilitációs foglalkoztatás a munkáltatótól akkor elvárható, ha a megváltozott 
munkaképességű személyt korábban főállású jogviszonyban foglalkoztatta. Ennek 
megfelelően nem jogosultak a munkaviszonyon belüli rehabilitációs eljárásra azok, akiknek a 
fenti jogviszonyuk ún. “második jogviszony”, továbbá, akinek munkaköri alkalmatlansága a 
próbaidő alatt következett be.  
 
A rehabilitációs foglalkoztatás akkor lehetséges, ha a munkáltatónál van olyan munkakör, 
amelyben a megváltozott munkaképességű személy egészségének további romlása nélkül – a 
munkafeltételek vagy a munkaszerződés megfelelő módosítása, esetleges átképzés 
eredményeként – munkaképességét hasznosítani tudja.  
 
Ennek a munkakörnek a felkutatása a munkahelyi rehabilitációs eljárás célja.  
 
A munkahelyen kívüli (más munkáltatónál, vagy az önkormányzat által fenntartott szociális 
foglalkoztatóknál) történő foglalkoztatási rehabilitációra az eredeti munkahelyükön nem 
rehabilitálható megváltozott munkaképességű személyek jogosultak, ennek biztosítása – az 
eredeti munkáltató által kezdeményezett eljárásban – az önkormányzatok feladata. 
 
Nem rehabilitálható kategóriába tartozik a jogszabályok alapján az, 
1. aki saját jogú nyugellátásban részesül,  
2. aki számára nem sikerült a megváltozott munkaképességnek megfelelő munkakört találni, 
és erre tekintettel átmeneti járadékban vagy rendszeres szociális járadékban, bányászok 
egészségkárosodási járadékában, minden egyéb jövedelem híján rendszeres szociális 
segélyben részesülnek  
 
 
9) A munkahelyi rehabilitáció 
 
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. 
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Ennek megfelelően a dolgozó munkaszerződését módosítani kell (természetesen a dolgozóval 
történő egyetértésben). 
 
A jogszabály megjelöli azokat a teendőket, amelyeket a munkáltató a rehabilitáció érdekében 
a elvégezni, ill. megkísérelni köteles. A munkáltató ezek alapján köteles a megváltozott 
munkaképességű dolgozót 
 

 a.) a munkakörülmények módosításával, elsősorban eredeti munkahelyén (munkakör) és 
szakmájában tovább foglalkoztatni, vagy 
b) a munkáltató működési körén belül a dolgozó egészségi állapotának, korának és 
képzettségének figyelembevételével megfelelő munkahelyre áthelyezni, illetőleg 
c) más munka végzésére betanítani, vagy szakképzésben részesíteni; 
d) szükség esetén az e célra létrehozott külön üzemrészben foglalkoztatni; 
e) részmunkaidőben alkalmazni; 
f) bedolgozóként foglalkoztatni, ha a munkáltató tevékenysége erre módot ad. 
 
A szakszerű rehabilitációs javaslatok kidolgozása és a megváltozott munkaképességű dolgozó 
foglalkoztatásának figyelemmel kísérése érdekében annál a munkáltatónál, ahol foglalkozás-
egészségügyi szolgálat, foglalkozás-egészségügyi 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. Vezetője a munkáltatói 
rehabilitációs megbízott, tagjai az üzemi tanács, illetve az üzemi megbízott által kijelölt 
személyek. 
 
A foglalkoztatási rehabilitációs eljárás. 
 
A munkahelyi rehabilitációs eljárást a megváltozott munkaképességű dolgozó is 
kezdeményezheti, de az illetékes (a munkaképesség megváltozását megállapító) gyógyító-
megelőző intézmény főorvosi bizottságának ill. az üzemorvosnak a feladatává teszi, hiszen ők 
tudnak legelőször a munkavállaló munkaképességének megváltozásáról. Az eljárást a 
munkáltatói rehabilitációs megbízottnál kell kezdeményezni. 
 
A kezdeményezés alapján a munkáltató a rehabilitációs megbízott útján megvizsgálja, hogy 
milyen megfelelő – a dolgozó munkaképességének, egészségi állapotának, emellett lehetőség 
szerint szakmai végzettségének és korábbi kereseti lehetőségeinek is megfelelő – 
rehabilitációs foglalkoztatási lehetőséget tud felajánlani. Erre a munkáltatónak nyolc napos 
határideje van. Ha megfelelő rehabilitációs foglalkoztatási lehetőséget nem tud felajánlani, 
akkor a rehabilitációs megbízott még a nyolc napos határidőn belül intézkedik az illetékes 
munkáltatói vagy a helyi rehabilitációs bizottság összehívásáról, illetőleg megkereséséről, 
hiszen a rehabilitációs javaslatot e bizottságok véleményének figyelembevételével kell 
megtennie.  
 
A munkáltatói rehabilitációs bizottság - helyismerete birtokában - megvizsgálja a 
rehabilitációs foglalkoztatás lehetőségeit, ennek során köteles meghallgatni az érintett 
munkavállalót is, és valamennyi körülmény mérlegelése alapján teszi meg javaslatát. 
  
Ha a foglalkoztatásra lát lehetőséget, akkor ezt a javaslatát tizenöt napon belül írásban közli a 
megváltozott munkaképességű dolgozóval. Ha ezt a dolgozó elfogadja, akkor a munkáltató 
intézkedik a szükséges lépések megtételéről. Amennyiben a rehabilitációs foglalkoztatás a 
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munkaszerződés módosítását igényli, abban a - rehabilitációs bizottság javaslata alapján - 
munkavállalónak és a munkáltatónak kifejezetten meg kell állapodnia. 
 
Ha pedig a munkáltatói rehabilitációs bizottság a munkáltató működési körén belül nem tud 
megváltozott munkaképességű dolgozó számára megfelelő munkakört javasolni, erről a 
bizottsági ülést követő három napon belül írásban értesíti a telephely szerint illetékes helyi 
rehabilitációs bizottságot, és ezzel az eljárás túlmegy a munkáltató keretein - felszabadítva a 
munkáltatót a vele szemben érvényesülő munkajogi korlátok alól is a megváltozott 
munkaképességű személlyel szemben. 
 
A megváltozott munkaképességűek munkajogi védelme 
 
A megváltozott munkaképességűeken belül is sérülékenyebb csoportokat a törvény 
felmondási tilalommal is védi  
 
annak érdekében, hogy a foglalkoztatási rehabilitáció a munkáltató szervezeti, működési 
változásai ellenére is tartósan megvalósulhasson.  
Ilyen védelemben részesíti a rendelet azt a megváltozott munkaképességű, és munkahelyi 
rehabilitációra jogosult munkavállalót,  
 - akinek az egészségi állapota romlásából eredően munkaképessége legalább 50%-ban 
csökkent, 
 - aki üzemi baleset vagy foglalkozási betegség következtében baleseti járadékban 
részesül, vagy  
 - aki gümőkóros betegség miatt munkáltatójánál, jogszabályi tilalom folytán nem 
foglalkoztatható. 
 
A felmondási tilalom azt jelenti, hogy a munkáltató nem szüntetheti meg felmondással 
(közalkalmazottak, köztisztviselők esetében felmentéssel) a rehabilitációra szoruló, és 
munkaviszonyban rehabilitálható személy munkaviszonyát, mindaddig, amíg a fenti állapot 
fennáll, kivéve, ha a megváltozott munkaképességű alkalmazott érdemtelen erre a védelemre.  
 
Az “önsegély” elvének érvényesülése megkívánja, 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 áll fenn, 
 
A rehabilitáció pénzügyi ösztönzése 
 
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.  
 
“Negatív” ösztönző, azaz kényszerítő jellegű az az előírás, amely szerint – ha a jogszabályi 
minimumot (az állomány 5%-a) nem éri el a megváltozott munkaképességű személyek 
alkalmazása, akkor a munkáltató köteles a hiányzó megváltozott képességű személyek 
számának megfelelő un. rehabilitációs hozzájárulást fizetni. Ez az előírás nem vonatkozik a 
20 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató kisvállalkozásokra. 
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“Pozitív ösztönző” a dotáció, amely azt a 20 főnél több alkalmazottat foglalkoztató 
gazdálkodó szervezetet illeti meg, amely 5%-ot meghaladó mértékben foglalkoztat 
megváltozott munkaképességűeket, és amelynek összege szintén az e körbe tartozó 
alkalmazottaknak a többi alkalmazotthoz viszonyított arányától függ. 
 
 
 
10) A munkahelyen kívüli rehabilitáció és gondoskodás a megváltozott 

munkaképességű személyekről  
 
A helyi és megyei önkormányzatok rehabilitációs feladatai 
 
A helyi önkormányzatok szociális feladatai körében a településeken a települési 
önkormányzat jegyzője szervezi a rehabilitációs feladatok ellátását. Ennek során elsősorban a 
rehabilitációs bizottságok megalakítása és működtetése, másrészről a megváltozott 
munkaképességű személyek elhelyezkedési esélyeinek (járadékosok munkalehetőségei, 
képzési lehetőségek) előmozdítása a feladata. 
 
A helyi rehabilitációs bizottság legalább háromtagú testület, amelyet a rehabilitációs 
feladatok ellátására a községben, városban, megyei jogú városban, valamint a fővárosi 
főjegyző által megállapított illetékességi területen a fővárosi kerületben kell létrehozni. Ezek 
a bizottságok egyrészt közreműködnek a munkahelyi rehabilitáció megvalósításában 
(munkahelyi rehabilitációs bizottság hiányában), másrészt (és nagyobb részt) feladatuk a 
munkahelyen nem rehabilitálható személyek rehabilitációs lehetőségeinek felkutatása és 
megállapítása. 
 
A területi rehabilitációs bizottság megyei (fővárosi) szinten működik, összetételét a 
jogszabály határozza meg, figyelemmel a szakmailag illetékes (egészségügyi, foglalkoztatási, 
társadalombiztosítási) hatóságok és más szervek megfelelő képviseletére. Ennek a 
bizottságnak feladata 

- egyrészről a munkáltatók rehabilitációs tevékenységének ellenőrzése, és a rehabilitációs 
lehetőségek felkutatása, ill. előmozdítása működési területükön, 

- másrészről a helyi rehabilitációs bizottság határozata ellen benyújtott kérelmek 
elbírálása. 
 
A helyi rehabilitációs bizottságok előtti rehabilitációs eljárás. 
 
A helyi rehabilitációs bizottság eljárása a munkáltatói rehabilitációs megbízottól vagy 
rehabilitációs bizottságtól hozzájuk érkező megkeresés alapján indul. Az ilyen megkeresést a 
helyi rehabilitációs bizottság a beérkezéstől számított harminc napon belül ülésen köteles 
elbírálni, és arra meg kell hívni a megkeresést benyújtó munkáltató rehabilitációs 
megbízottját, valamint az érintett munkavállalót, és természetesen mind a régi, mind a 
szóbajöhető új munkáltatóknál alaposan kell tájékozódnia a foglalkoztatási lehetőségekről. 
 
A helyi rehabilitációs bizottság a munkavállaló régi vagy új munkahelyen történő 
rehabilitációjára vonatkozó javaslata alapján a munkáltatói rehabilitációs megbízott tizenöt 
napon belül intézkedik a dolgozó foglalkoztatásáról és erről a dolgozót írásban tájékoztatja. 
Ha a dolgozó foglalkoztatását nem lehet megoldani, a rehabilitációs megbízott tájékoztatja a 
dolgozót arról, hogy ellátási igényét a társadalombiztosítási szervnél érvényesítheti. 
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A rehabilitációs eljárásba beépített eljárási garanciák:  
1. a személyes meghallgatás joga és  
2. a jogorvoslathoz való jog.  
Ezek szerint a munkáltatói és a helyi rehabilitációs bizottság ülésére a dolgozót meg kell 
hívni. 
 
Amennyiben a megváltozott munkaképességű dolgozó a helyi rehabilitációs bizottság 
javaslatával nem ért egyet, tizenöt napon belül kérheti annak megváltoztatását a területi 
rehabilitációs bizottságnál. A területi rehabilitációs bizottság a kérelmet harminc napon belül 
ülésen bírálja el, amelynek eredményeként a javaslatot megváltoztatja vagy jóváhagyja. 
 
Fontos garanciális rendelkezés az is, hogy a munkahelyi rehabilitáció tekintetében hozott 
határozattal szemben a munkavállaló a munkaügyi bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. 
 
Ennek során a bíróság a korábbi munkáltatót kötelezheti a továbbfoglalkoztatásra akkor is, ha 
korábban a munkáltató úgy nyilatkozott, hogy a megváltozott munkaképességű személy 
rehabilitációjára nincs lehetőség.  
 
A munkahelyi rehabilitáció vagy a korábbi munkahelyen, a munkaszerződés módosításával, 
vagy új munkahelyen, a korábbi munkaviszony megszüntetésével és új munkaszerződés 
kötésével történik. Természetesen a munkaviszony létesítésére és módosítására vonatkozó 
megállapodás a rehabilitációs bizottság javaslata alapján is csak a munkavállalóval történt 
megegyezés alapján történhet.  
 
A nem rehabilitálhatók ellátása 
 
Ha a munkavállaló rehabilitálását sem az eredeti munkahelyén, sem más munkahelyen, sem 
pedig szociális foglalkoztatóban (rehabilitációs célszervezetben) nem lehet megoldani, a 
munkaviszonyt a munkáltató az összes rendelkezésre álló rehabilitációs lehetőség kimerítése 
után felmondással megszüntetheti. Ha a munkaképességcsökkenés mértéke (valamint korábbi 
szolgálati ideje) alapján a megváltozott munkaképességű személy rokkantsági nyugdíjra, 
baleseti rokkantsági nyugdíjra válik jogosulttá, a munkaviszony erre tekintettel 
megszüntethető, mert ilyen módon a megváltozott munkaképességű személy megélhetése már 
biztosított.   
Ha a dolgozó rokkantsági nyugdíjra, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, de 
munkaviszonyát a rehabilitáció lehetőségének hiányában megszüntették, akkor rendszeres 
pénzellátásban kell részesíteni.  
Az így megállapítható pénzellátásokban keveredik a társadalombiztosítási és a szociálpolitikai 
ellátási jelleg, az igény elbírálása valamennyi esetben a társadalombiztosítási szervekre (és 
nem az önkormányzatra) tartozik.  
 
A nem rehabilitálható személyeknek nyújtható ellátások fajtái: 

 
a.) Az átmeneti járadék, és rendszeres szociális járadék  
 
Ezek a saját jogú nyugellátásra jogosultság megnyílásáig járó, csökkentett követelmények 
mellett, csökkentett juttatást adó áthidaló juttatások, vegyesen társadalombiztosítási és 
szociálpolitikai ellátások, amelyben a rehabilitációra való jog (és az önsegély elve alapján 
fennálló kötelezettség) a juttatás alatt is szerepet játszik, és akár az állapotjavulás, akár más 
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rendszeres jövedelemre jogosultság, akár az együttműködés hiánya a járadék folyósításának 
megszűnéséhez vezethet. 

 
b.) Bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka  

 
Legalább 30 %-os munkaképesség csökkenés esetén, meghatározott ideig tartó földalatti 
munkavégzést követően időhatár nélkül folyósítható juttatás. 
 
c.) Rendszeres szociális segély. 
 
Az előzetes feltételek és állapot alapján semmilyen juttatásra nem jogosult megváltozott 
munkaképességű személyeket – a jövedelem nélküli munkaképes korú személyek számára 
általában folyósítható, szubszidiárius (kisegítő) jellegű juttatásban, rendszeres szociális 
segélyben kell részesíteni. A segélyezés nem szünteti meg a rehabilitációs kötelezettséget és 
jogosultságot.   
 
11) 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.   
 
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. 
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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.  

 
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.  
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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).  
 
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;  
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 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.  
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 
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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. törvény 
(Flt.) 2005. évi módosításának középpontjában 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. november 1-jétől hatályba lépett 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 lehet 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. 
Azoknak az álláskeresőknek, akik a 35. életévüket nem töltötték be és általános iskolai 
végzettséggel nem rendelkeznek, képzést kell biztosítani. Ezért ezeknek az álláskeresőknek az 
együttműködési kötelezettsége elsősorban nem a megfelelő munkahely felkutatására és 
elfogadására, hanem az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott szolgáltatások és az 
általános iskolai végzettség vagy a szakképzés megkezdéséhez szükséges, külön 
jogszabályban meghatározott bemeneti kompetenciák megszerzését biztosító képzési 
lehetőség elfogadására terjed ki. 
 
A munkanélküli ellátórendszer átalakításának egyik fontos alapelve az, hogy álláskeresési 
támogatásban csak álláskereső részesülhet. Ennek megfelelően a törvényben a munkanélküli 
fogalmát az álláskereső fogalma váltja fel, és a törvény definiálja az álláskereső fogalmát. 
Álláskeresőnek - egyéb feltételek mellett - az tekinthető, aki amellett, hogy (újból) el akar 
helyezkedni, ezért maga is aktívan keres állást, minden tőle elvárhatót megtesz annak 
érdekében, hogy munkahelyet találjon, és ezért szorosan együttműködik a munkaügyi 
központtal, elfogadja a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot. Az egyén aktív 
munkakeresése az álláskereső fogalmának meghatározó feltétele. Az aktív álláskeresés módját 
az álláskereső és a munkaügyi kirendeltség megállapodása rögzíti. Az álláskeresési 
megállapodás az álláskereső és a munkaügyi kirendeltség közös dokumentuma, melyben 
meghatározzák azoknak az egymásra épülő tevékenységeknek a sorozatát, amelyek elősegítik 
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a munkaerőpiacra történő visszakerülést, és amelynek meghatározó tartalmi eleme az egyén 
intenzív közreműködése az önálló álláskeresésben. A munkaügyi központ munkatársainak 
minél több foglalkoztatási lehetőség feltárásával, munkaerő-közvetítéssel, tanácsadással, a 
munkaerő-piaci információk széles körével, országosan egységes álláshely és álláskereső 
adatbank működtetésével, a munkaerő-piaci információk önkiszolgáló rendszerben történő 
biztosításával kell elősegíteni az aktív álláskeresést. 
Az álláskeresőnek ma már nagyobb gyakorisággal kell számot adni arról, hogy mit tett a 
sikeres elhelyezkedése érdekében. Az álláskeresési megállapodás szabályait, a kapcsolattartás 
gyakoriságát a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter rendeletben határozza meg. 
Természetesen az Állami Foglalkoztatási Szolgálat - lehetősége szerint - segítséget nyújt 
mindenkinek, aki hozzá fordul. De „álláskeresőnek” azt tekinti, aki valóban munkaképes és 
munkára kész, és belátható időn belül el tudja kezdeni a munkát. 
 
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.  
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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 - 
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.  
 
 
Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki 

a) álláskereső, 
b) az álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább háromszázhatvanöt nap 

jogosultsági idővel rendelkezik, 
c) rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, továbbá táppénzben nem 

részesül, 
d) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az 

állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. 
Az álláskereső részére rövid időtartamú munkalehetőség (ideértve a közhasznú 
foglalkoztatást, valamint a külön jogszabályban meghatározott közmunkát és a közcélú 
foglalkoztatást is) felajánlható. 
 
Az Flt. 25. §-a határozza meg, hogy ki és milyen feltételek mellett jogosult álláskeresési 
járadékra. Tekintettel arra, hogy elsősorban a munkanélküli újbóli elhelyezése a legfontosabb 
cél, a járadék megállapítása előtt nemcsak azt kell vizsgálni, hogy a kirendeltség munkatársai 
tudnak-e megfelelő munkahelyet felajánlani részére, hanem az új szabályok szerint azt is, 
hogy az álláskereső mit tett annak érdekében, hogy elhelyezkedjen. 
 
Az álláskeresési járadék új feltételeivel egy vegyes típusú, biztosítási és szociális elemeket is 
tartalmazó járadékrendszer jött létre, amely a szociális biztonság javítása mellett erősíti a 
biztosítási elvet, emellett fokozottan ösztönöz az állások felkutatására és a munkahelyek, 
munkaalkalmak elfogadására. Ezt részben azzal kívánja elérni, hogy az ellátás mértéke az idő 
előrehaladtával fokozatosan csökken. 
 
Az álláskeresési járadékra való jogosultság megítélése során azt kell megnézni, hogy a 
kérelmező rendelkezik-e a szükséges jogszerző idővel, azaz dolgozott-e az elmúlt 4 évben 
legalább 365 napot.  
Ha igen, akkor a minimális időtartamra, azaz 73 napra jogosult járadékra. A járadékra való 
jogosultság, illetve a folyósítási idő hossza a korábban munkaviszonyban, vagy azzal egy 
tekintet alá eső jogviszonyban töltött idő függvénye. 
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A folyósítási idő számítása szempontjából a jogosultsági idő csak egyszer vehető figyelembe. 
 
A munkaviszony 4 éves időtartamába a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság ideje 
(amely alatt a munkaviszony munkavégzési kötelezettség hiányában szünetel) nem számít be. 
Kivétel ez alól 
- a gyermek gondozása miatt kapott, Munka tv. 138. § (4) bek. szerinti, 
- közeli hozzátartozó ápolása miatt kapott Munka tv. 139. § (1) bek. szerinti, 
- saját részére történő magánerős lakásépítése miatt kapott Munka tv. 140. § (1) bek. szerinti 
fizetés nélküli szabadság. 
 
Tekintettel arra, hogy egy járadéknapi jogosultsághoz öt nap munkaviszonyban töltött idő 
szükséges, az álláskeresési járadék folyósításának legrövidebb időtartama 73 nap (1 év után), 
míg leghosszabb időtartama továbbra is 270 nap (ha 4 évig végig dolgozott).  
 
Az álláskeresési járadék összege a korábbi átlagkereset 60% százaléka, alsó-és felső határa 
azonban elszakad a nyugdíjminimum összegétől, és a kötelező legkisebb munkabérhez 
igazodik. 

 
A gyakorlati tapasztalatok bizonyították, hogy a munkanélküliség első hónapjaiban jóval 
nagyobb az esély az újbóli elhelyezkedésre, mint a tartós munkanélküliség esetén. Erre 
figyelemmel a törvény az álláskeresési járadék folyósítási idejét a korábbi egy szakasz helyett 
két szakaszra bontja: 
 
Az első szakaszban, amelynek időtartama a folyósítási idő fele, de legfeljebb 91 nap, az 
álláskeresési járadék összege a korábbi átlagkereset 60 százaléka, fix összegű alsó és felső 
határ mellett. A járadék alsó határa a kötelező legkisebb munkabér 60 százaléka, a felső határ 
pedig a kötelező legkisebb munkabér 120 százaléka. 
 
A második szakasz időtartama a hátralévő jogosultsági napok száma, legfeljebb 179 
nap. A járadék mértéke ebben a szakaszban egységesen a kötelező legkisebb munkabér 
60 százaléka. 
 
Ha a munkaviszonyt az álláskeresővé válást megelőző 90 napon belül a munkavállaló rendes 
felmondással, továbbá a munkaadó rendkívüli felmondással szüntette meg, az álláskereső 
részére álláskeresési járadék az előbbiekben meghatározott módon megszüntetett 
munkaviszony megszűnését követő 90 nap elteltével folyósítható, tekintet nélkül arra, hogy az 
álláskeresési járadék folyósításához szükséges feltételekkel rendelkezik. 
 
Ha az álláskeresési járadékban részesülő személy a járadék folyósítási idejének kimerítését 
megelőzően határozatlan időtartamú, legalább napi négy óra munkaidejű munkaviszonyt 
létesít, kérelmére a folyósítási időből még fennmaradó időtartamra járó juttatás összegének az 
első szakasznál 80%-át ill. a második szakasznál 30%-át egy összegben ki kell fizetni.  
Ez a szabály az álláskeresők munkára ösztönzését szolgálja. A folyósítási idő első 
szakaszában magasabb összegű juttatással ösztönzi az elhelyezkedést.  
A kifizetés további feltétele, hogy az álláskeresési járadékban részesült személy a járadék 
megszüntetésétől a kifizetés napjáig folyamatosan munkaviszonyban álljon. A munkaviszony 
fennállását a munkaadó igazolja. A kérelmet az álláskeresési járadék folyósítási idejének 
lejártát követő 30 napon belül kell benyújtani, a juttatást a kérelem benyújtásától számított 
negyvenöt munkanapon belül kell kifizetni. 
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Az álláskeresési járadék összegét az álláskeresőnek az álláskeresővé válását megelőző négy 
naptári negyedévben elért járulékalap havi átlagos összegének alapulvételével kell 
kiszámítani. Ha a megelőző négy naptári negyedévben egyáltalán nincs az álláskeresőnek 
járulékalapja, akkor az álláskeresési járadék megállapításának alapja a jogosultság kezdő 
napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 130 százaléka. 
 
Meg kell szüntetni az álláskeresési járadék folyósítását, ha az álláskereső: 

a) kéri, 
b) álláskeresési járadékban részesül, és törlik a nyilvántartásból, 
c) rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra válik jogosulttá, 
d) kereső tevékenységet folytat, kivéve a 29. § (1) bekezdésének d) pontjában foglaltakat, 
e) olyan képzési lehetőséget fogad el, amelynek során a mindenkori kötelező legkisebb 

munkabér összegét elérő rendszeres támogatásban részesül, 
f) oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat, 
g) meghalt, 
h) az álláskeresési járadék folyósítási idejét kimerítette. 

 
Az öregségi nyugdíjra jogosultság esetén nem szükséges, hogy az ellátás ténylegesen 
megállapításra kerüljön, az öregségi nyugdíjkorhatár elérése (62. év) és a szükséges szolgálati 
idő (20 év) elegendő ahhoz, hogy az érintett álláskereső öregségi nyugdíjra jogosultnak 
minősüljön, természetesen ezt a nyugdíjbiztosítási igazgatóság igazolása alapján lehet 
kétséget kizáróan bizonyítani 
 
 
A járadékfolyósítás szempontjából kizáró ok, a kereső tevékenység folytatása, függetlenül 
attól, hogy az milyen jogviszonyban történő munkavégzést jelent, illetve független a díjazás 
mértékétől és gyakoriságától is. Bármilyen alacsony összegű kereső tevékenység is a járadék 
folyósításának megszüntetését eredményezi.  
Két kivétel fogalmazódott meg a fenti általános szabály alól. 
a) Egyrészt az ún. rövid időtartamú, legfeljebb 90 napig tartó kereső tevékenység, amely a 
járadék folyósításának nem megszüntetését, hanem csak szüneteltetését vonja maga után 
(például mezőgazdasági idénymunkához jut a munkanélküli). 
b) Másrészt az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés is kereső 
tevékenységnek minősül, mégis megengedett. Az AM-könyvvel történő foglalkoztatás nem 
vonja maga után a járadék megszüntetését, az AM-könyvvel történő foglalkoztatás napjaira az 
álláskeresési járadék folyósítását szüneteltetni kell. Ezért az AM-könyvvel rendelkező 
álláskereső a járadék számfejtése előtt havonta köteles az AM-könyvét a kirendeltségen 
bemutatni. 
 
29. § (1) Szüneteltetni kell az álláskeresési járadék folyósítását, ha az álláskereső 

a) a terhességi gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra, illetőleg gyermekgondozási 
segélyre való jogosultságának megállapítását jelenti be, 

b) előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti, kivéve, ha a 
szabadságvesztés-büntetést pénzbüntetés átváltoztatása miatt állapították meg, 

c) a 25. § (5) bekezdésében meghatározott közhasznú munkavégzés alatt, 
d) rövid időtartamú, legfeljebb kilencven napig tartó kereső tevékenységet folytat, feltéve, 

hogy bejelentési kötelezettségének [36. § (1) bek.] eleget tett, 
e) a 14. § (6) bekezdésében meghatározott keresetpótló juttatásban részesül. 
(2) Ha az álláskeresési járadék folyósítása szünetelésének oka megszűnik, és fennállnak a 

25. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek, az álláskeresési járadékot a megállapító 
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határozatban meghatározott feltételekkel - figyelemmel a 26. § (9) bekezdésében foglaltakra - 
tovább kell folyósítani. 
 
Rövid összefoglaló a 2011-ben hatályban lévő álláskeresési járadék jogosultságáról, 
folyósításának időtartamáról, mértékéről 
 
Járadék illeti meg azt az álláskeresőt, aki az álláskeresővé válást megelőző 4 éven belül 
legalább 365 nap jogosultsági idővel rendelkezik. Munkaviszonynál az 1 hónapnál hosszabb 
fizetés nélküli időszak nem számít bele, kivéve,  amennyiben a  fizetés nélküli szabadságot a 
gyermek otthoni gondozása céljából vette igénybe a munkavállaló. Vállalkozó esetében a 
jogosultsági időbe nem számítható bele az az időszak, amely alatt a járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget. 
A 4 éves időtartamot meghosszabbítja az az időszak, amely alatt a munkaviszony nem állt 
fenn, vagy a vállalkozó jogosultsági időnek minősülő vállalkozói tevékenységet nem 
folytatott. 
 
Álláskeresési járadék folyósításának  időtartama 
A járadék folyósítása minimum 73 napig tart,  leghosszabb időtartama 270 nap. A folyósítás 
kezdő napja a nyilvántartásba vétel napja, kivéve, ha a munkaviszony a munkáltató rendkívüli 
felmondásával, vagy a munkavállaló rendes felmondásával szűnt meg, mert akkor csak a 
megszűnést követő 90 nap elteltével folyósítható az ellátás.  
Az ellátást az álláskeresővé válást megelőző 4 naptári negyedévben elért munkaerő-piaci 
járulékalapot képező jövedelem alapján számítják. Abban az esetben, ha egyáltalán nincs 
ilyen jövedelem -pl. gyermek gondozása miatt-, akkor a jogosultság kezdő napján érvényes 
minimálbér 130 százalékának alapulvételével számítják. A folyósítás első szakaszában, amely 
a folyósítási idő feléig, de legfeljebb 91 napig tart, a járulékalap 60 százalékát folyósítják a 
következő két korlát között. Az alsó határ nem lehet kevesebb, mint a minimálbér 60 
százaléka, amennyiben az igazolt jövedelem eléri legalább a minimálbért, a felső pedig a 120 
százaléka, ami 2011-ben napi bruttó 1560 forinttól   3120 forintig terjedő összeg lehet. 

A második szakasz legfeljebb 179 napig tart, és a járadék összege megegyezik a minimálbér 
60 százalékával, 2011-ben napi bruttó 1560 forinttal. 
Mindkét szakaszban, ha a járadék megállapításához igazolt jövedelem nem éri el a 
minimálbért, akkor az igazolt jövedelem lesz az alap és annak a 60 százaléka a járadék, 
ugyancsak napi bruttó összegben megállapítva. 
 
 
Jövőbeni várható változás 

 
A II. Orbán Kormány konvergencia programjának részeként 270 napról 90 napra csökken az 
álláskeresési járadék folyósításának ideje. A kilencven nap letelte után nem kap senki 
támogatást, így közmunkásként vagy a munkaerőpiacon kell munkalehetőséget találnia. 
Czomba Sándor az orbán kormány államtitkára áprilisban jelentette be a 2011-2012-es új 
közmunkaprogram-rendszer elindítását (MTI, Gazdasági Rádió, 2011. április 15.). 
„Közmunkaprogram indult a magánerdőkben, a Nemzetgazdasági Minisztérium 710 millió 
forint összegű támogatásával mintegy 800 állástalan ember jutott munkalehetőséghez. Az 
alkalmazott állástalanok minimálbért, vagy – képzettség esetén – szakmunkás minimálbért 
kapnak a közmunkáért. A magánerdőkben rendbe teszik a közlekedési, sétáló- és 
turistautakat, a pihenőpadokat, illetve tanösvényeket, valamint vágástakarítást, 
gyommentesítést végeznek. Felszámolják az esetleges illegális hulladéklerakókat, illetve 
bekapcsolódnak a telepítési munkálatokba is. Emellett szakmai képzésbe is 
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bekapcsolódhatnak, fakitermelői, vagy motorfűrész-kezelői végzettséget szerezhetnek.” Még 
teljes egészében nem ismert a közmunkaprogram, nem tudni, hogy milyen cégek fognak részt 
venni benne, nehéz megjósolni sikerességét. Ezek a változtatások szorosan összefüggenek 
egyébként is a Munka Törvénykönyve tervezett változtatásaival is. 

 
 
Álláskeresési segély 
 
2005. november 1-jétől az álláskeresési járadék bevezetésével párhuzamosan, célként 
fogalmazódott meg, hogy az álláskeresési járadékra már nem jogosult munkanélküli 
csoportok közül egyik se kerüljön hátrányosabb helyzetbe, ezért részükre egységes elvek 
alapján, egy újfajta ellátás, az álláskeresési segély került bevezetésre.  
 
Megjegyzendő, hogy az álláskeresési segély szűkebb kört érintő és csekélyebb összegű 
juttatás, mint az álláskeresési járadék. 
 
Álláskeresési segélyre lehet jogosult: 
- akik az álláskeresővé válást megelőző négy éven belül rendelkeznek ugyan a korábbi 
szabályozás szerinti 200 nap munkaviszonnyal, de a feltételek megváltozása miatt (mivel az 
Flt. új szabályai szerint az álláskeresési járadékra való jogosultság esetében a megelőző 4 
éven belüli minimálisan meghatározott 200 nap munkaviszonyban töltött jogszerző idő, 365 
napra emelkedett) nem szerezhetnek jogosultságot álláskeresési járadékra; 
- akik nyugdíj előtt álló munkanélküliek, azaz akik a 2005. október 31-éig hatályos szabályok 
szerint nyugdíj előtti munkanélküli segélyre voltak jogosultak. Az álláskeresési segély 
megállapításának feltétele, hogy az álláskereső a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárának 
betöltéséhez legfeljebb 5 éve hiányozzék, rendelkezzék az öregségi nyugdíjhoz szükséges 
szolgálati idővel és legalább 140 napon át álláskeresési járadékban részesüljön, továbbá a 
járadékfolyósítási idejét kimerítse. 
 
Az álláskeresési segély összege a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 
40%-a, 
 vagy ha a megelőző átlagkereset ettől alacsonyabb volt, akkor a segély összege megegyezik 
az átlagkeresettel. A segély folyósításának kezdőnapja a kérelem benyújtását követő nap. Az 
álláskeresési segély a Munkaerő-piaci Alap szolidaritási alaprésze terhére kerül kifizetésre, a 
tényleges folyósítást a munkaügyi központok kirendeltségei teljesítik. 
- az álláskeresővé válásukat megelőző négy évben 200 nap munkaviszonnyal rendelkezők 
esetében (akik ezzel az álláskeresési járadék folyósítására nem szereztek jogosultságot) a 
folyósítási idő 90 nap; 
 
- a nyugdíj előtt álló álláskeresők esetében az Flt. az álláskeresési segély folyósítási 
időtartamát nem határozta meg konkrétan, hanem az a nyugellátásra való jogosultság 
megszerzéséig terjedő időtartamra folyósítható. 
 
Az álláskeresési segély folyósítását is ugyanazon feltételek fennállása esetén kell 
szüneteltetni, mint az álláskeresési járadékot. 
Az álláskeresési segély megszüntetésére szintén irányadóak az álláskeresési járadék 
megszüntetésére vonatkozó szabályok. 
Az álláskeresési segély folyósítása alatt megengedett az alkalmi munkavállalói könyvvel 
történő munkavégzés, de eltérően a járadékfolyósítás alatt végzett alkalmi munkavállalástól, 
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az ebből származó kereset a segély folyósítását nem befolyásolja (az AM-könyvvel 
foglalkoztatott napokra nem jár álláskeresési járadék). Ettől csupán a nyugdíjkorhatárhoz 
közelállók esetében tartalmaz eltérő szabályozást a törvény. Ebben az esetben ugyanis kereső 
tevékenység folytatása az álláskeresési segélynek nem a megszüntetését, hanem a 
szüneteltetését eredményezi. Ennek indoka, hogy megszüntetés esetében az álláskeresési 
segélyt újból meg kell állapítani, amely az idő múlására figyelemmel a jogosultsági feltételek 
elvesztéséhez vezetne. 
 
Az új szabályok lényeges eleme: hogy a foglalkoztatást elősegítő támogatás már nem 
államigazgatási határozatban kerül megállapításra, hanem a támogatásban részesülővel 
hatósági szerződést kötnek. Ebben határozzák meg a támogatás formáját, mértékét, a 
folyósítás időtartamát, módját, a támogatás nyújtásának egyéb feltételeit, a felek jogait és 
kötelezettségeit, a szerződésszegés jogkövetkezményeit. Szerződésszegés esetén a támogatás 
visszaköveteléséről közigazgatási határozatban kell rendelkezni. 
 
Költségtérítés 
Az álláskereső részére járó járadék vagy segély megállapításával, valamint a 
munkahelykereséssel kapcsolatos (ideértve a lakóhelyétől az állami foglalkoztatási szervhez 
történő oda- és visszautazást, valamint az állami foglalkoztatási szerv által kezdeményezett 
foglalkozás-egészségügyi szakvélemény beszerzéséhez szükséges utazást is), a 
tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült indokolt helyközi utazási költséget meg 
kell téríteni. Jogszabály az álláskereső részére az e §-ban felsorolt okokból felmerült, indokolt 
helyi utazási költségek megtérítéséről is rendelkezhet. 
 
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. 
Így például, ha a jogalap nélküli kifizetésre azért kerül sor, mert a munkaadó magasabb 
összegű átlagkeresetet, vagy hosszabb munkaviszonyban töltött időt igazolt le, a 
visszakövetelési eljárás során először azt kell tisztázni, hogy eltelt-e az ellátás jogalap nélküli 
felvételétől 180 nap (mert ha nem, akkor az álláskeresőtől kell visszakövetelni). 
Ha már eltelt a 180 nap, akkor vizsgálni kell az ellátásra jogosult álláskereső vétkességét (ha 
ez megállapítható, akkor tőle kell visszakövetelni), ha vétkessége nem állapítható meg, akkor 
kerülhet sor a munkáltató kötelezésére. 
Ha az álláskeresőt, a munkaadót, valamint egyéb szervet is felelősség terhel a jogalap nélküli 
kifizetésben, akkor közrehatásuk (vétkességük) mértékét kell megállapítani, és ennek alapján 
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a visszakövetelési összeget meghatározni. Ha ez nem lehetséges, akkor egyenlő arányban kell 
visszafizetésre kötelezni őket. 
 
A foglalkoztatási támogatásokkal és az álláskeresőknek folyósítható juttatásokkal 
foglalkozó országosan kiépített szervezet  
 
 
Az Flt. 2007. január 1-jétől hatályba lépett változásai két területet érintettek jelentősen: 
 
a) egyrészt a korábbi támogatási rendszer egyszerűsödött, a sokszor hasonló bér- és 
járuléktámogatások helyett átláthatóbbá vált a foglalkoztatás támogatása, 
b) másrészt a megyei (fővárosi) illetékességű munkaügyi központok helyett, regionális 
szinten, 7 székhellyel, új regionális munkaügyi központok alakultak. 
Az Flt. alapján igényelhető foglalkoztatási támogatásokkal és az álláskeresőknek folyósítható 
juttatásokkal kapcsolatos feladatokat így továbbra is országosan kiépített szervezet látja el.  
A Kormány állami foglalkoztatási szervként a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt, valamint 
a regionális munkaügyi központokat jelölte ki, amelyeket összefoglaló néven Állami 
Foglalkoztatási Szolgálatnak (ÁFSZ) nevezünk. E szervek jogállására és hatáskörére 
vonatkozó szabályokat az állami foglalkoztatási szolgálatról szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet tartalmazza. 
 
A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal többek között meghatározza a munkaügyi központok 
szolgáltató tevékenységének szakmai követelményeit, hatósági jogkört gyakorol, adatgyűjtési, 
elemzési tevékenységet folytat, ellát egyes munkaerő-piaci programokkal kapcsolatos 
feladatokat, ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálat, az EURES magyarországi rendszere 
működtetésének és fejlesztésének feladatait. Szociális feladatai közé tartozik például a 
szociálpolitikai, gyermekvédelmi szakértői névjegyzék vezetése. 
A 7 regionális munkaügyi központ és ezek több mint 170 kirendeltsége területi, helyi szinten 
látják el többek között az alap működtetésével, a támogatások és ellátások nyújtásával, ezek 
felhasználásának ellenőrzésével, a munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, 
engedélyezési, nyilvántartási hatósági jogkört gyakorolnak (pl. külföldiek magyarországi 
munkavállalásának engedélyezése, munkaközvetítők-, munkaerő-kölcsönzők nyilvántartásba 
vétele tárgyában). 
 
A munkaügyi kirendeltségek jogköre: 
 
a) a külön jogszabályban meghatározott illetékességi területén ellátja az álláskeresők 
nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, 
álláskeresési segély, a vállalkozói járadék megállapításával, megszüntetésével és 
visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal 
kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik a munkaügyi központ központi 
szervezetének hatáskörébe, 
b) ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos 
feladatokat, 
c) ellátja az alkalmi munkavállalói könyv kiállításával, az azzal kapcsolatos igazolások 
kiadásával összefüggő feladatokat, 
d) szolgáltatásokat szervez és bonyolít, működteti a szolgáltatások kiépített 
intézményrendszerét, 
e) nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket, 
f) munkaközvetítést végez, 
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g) fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, 
h) információt nyújt, tanácsadást végez, 
i) a regionális kirendeltség által ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati 
tevékenységet végez, 
j) közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében, 
k) ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási 
feladatokat, 
l) rehabilitációs munkacsoportot működtet, részt vesz a megváltozott munkaképesség, 
fogyatékosság, szociális rászorultság külön jogszabályban meghatározott szakértői 
bizottságában, 
m) munkaerő piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi 
programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 
véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat, 
n) kapcsolatot tart a megye, a kistérség gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a 
megye, a kistérség helyi önkormányzataival, a megyében, a kistérségben működő más 
szervezetekkel, közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet 
javítását célzó programokban, valamint 
o) közreműködik a megváltozott munkaképességű személyek részére foglalkozási 
rehabilitációs szolgáltatások nyújtásában. 
A regionális kirendeltség által hozott határozat elleni fellebbezést - kivéve, ha 
kormányrendelet eltérően rendelkezik - a munkaügyi központ bírálja el. 
 
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.  
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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.  
 
Azaz, munkanélküli jogi értelemben az (az egyéb feltételek mellett), akit a munkaügyi 
központ kirendeltsége munkanélküliként nyilvántart, továbbá, aki  elhelyezkedése érdekében 
együttműködik a megyei (fővárosi) munkaügyi központ kirendeltségével, viszont az 
“együttműködés” fogalmának első eleme az, hogy az adott személy a kirendeltségnél 
jelentkezik és munkanélküliként történő nyilvántartásba vételét kéri. 
 
A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége jelent egy általános tájékoztatási kötelezettséget, 
és a csoportos létszámleépítésekre vonatkozó egyedi tájékoztatási kötelezettséget. 
 
A csoportos létszámleépítés szabályai fokozott kötelezettséget rónak a munkáltatóra. 
 
Jelenleg a csoportos létszámleépítésre vonatkozó súlypontja a Munka Törvénykönyvében 
található.  
A csoportos létszámleépítés fogalmát két tényező határozza meg:  
1. az elbocsátások oka,  
2. a meghatározott időn belül elbocsátott alkalmazottak száma.  
Az oknak a munkáltató szervezetével, működésével kell összefüggésben lennie, az elbocsátott 
alkalmazottak száma jelentős mértékben függ a munkáltató méretétől, és megközelítőleg a 
munkáltató által foglalkoztatott létszám 10 %-a körül mozog a “csoportos” leépítés határa.  
 

Mt. 94§ 1) Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző 
féléves átlagos statisztikai létszáma szerint 

a) húsznál több és száznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább tíz, 
b) száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén 

legalább a munkavállalók tíz százaléka, 
c) háromszáz vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább harminc 

munkavállaló munkaviszonyát kívánja harmincnapos időszakon belül a működésével 
összefüggő ok miatt megszüntetni. 
Az Mt. szabályozza a munkáltató kötelességeit a munkavállalók képviselőivel történő 
tárgyalásokra vonatkozóan, amelyeknek egyik célja a tervezett létszámcsökkentés esetleges 
elkerülése, vagy mérséklése. E szabályok alapján a munkáltatónak a tervezett intézkedésről a 
munkavállalók érdekképviseleti szerveit előre értesíteni kell, megfelelő információkkal el kell 
látni e szerveket, és mindezek alapján konzultálnia kell a munkáltatónak a létszámcsökkentés 
elkerülésének vagy mérséklésének módjáról, továbbá arról, hogy az elbocsátások 
következményeinek enyhítésére milyen esetleges intézkedéseket tesz a munkáltató. Az Flt. 
lehetővé teszi, hogy csoportos létszámleépítés esetén a munkaadó támogatást kapjon a 
létszámleépítés hátrányos következményeit enyhítő intézkedések megtételéhez.  
  
A munkáltató köteles a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről az érintett 
munkavállalókat, továbbá a munkáltató székhelye, illetve az érintett telephely szerint illetékes 
munkaügyi központot a rendes felmondás közlését megelőzően legalább harminc nappal 
írásban tájékoztatni. A munkáltató a munkaügyi központtal köteles közölni a 
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létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók személyi adatait, utolsó munkakörét, 
szakképzettségét, átlagkeresetét, sőt, mindezeken felül az ú.n. TAJ számát, azaz 
Társadalombiztosítási Azonosító Jelét is.  
 
Ha a munkáltató elmulasztja ezt a bejelentési kötelezettségét, akkor a törvény munkajogi 
következményt fűz a jogsértéshez. Nevezetesen, mindaddig a felmondás érvényesen nem 
közölhető az alkalmazottakkal, amíg az értesítéstől számított harminc nap el nem telt, és csak 
ezt követően kezdődhet a felmondási idő, amely azután elvezet a munkaviszony 
megszűnéséig. 
 
A munkaerő mobilitásának előmozdítása. 
 
A gazdaságban megjelenő munkaerőigény és a rendelkezésre álló munkaerő "egymásra 
találását" segítheti a munkaerő földrajzi mobilitásának előmozdítása. Az e körbe tartozó 
lépések általában túlmennek a szociális jogon. 
Ilyen, nem közvetlenül a szociális jogba tartozó eszközök, pl. a mobilitást gátló 
lakásviszonyok megváltozásának előmozdítása, területfejlesztési programok, az oktatási 
rendszer és a foglalkoztatáspolitika összehangolása, mindezeket segítő megfelelő 
hitelkonstrukciók kidolgozása.  
A lakóhelytől távolabbi munkábaállást volna hivatott előmozdítani a munkáltatót a 
munkajogviszony keretében jogszabály erejénél fogva terhelő az a kötelezettség is, hogy  
a közigazgatási határon kívülről a munkahelyre bejáró alkalmazottjának a távolsági 
közlekedés 80 vagy 86%-át (az alkalmazott közlekedési eszköztől függően), esetleg teljes 
költségét meg kell téríteni. A többletköltség azonban visszatartó erőt jelenthet az ingázók 
alkalmazásával szemben. 
 
Kifejezetten a szociális jog intézménye a munkaerő-piaci alapokból a munkáltatóknak 
ahhoz nyújtott támogatás, hogy a munkahelytől távol levő helységekből alkalmazzanak 
munkavállalókat. Ilyen támogatások 
- a kötelező távolsági utazási költségtérítés megtérítése, 
- csoportos személyszállítás támogatása 
- lakhatási hozzájárulás (bérleti, albérleti díj átvállalásának, szálláson elhelyezés költségeinek) 
megtérítése, és végül  
- munkaerő-toborzás támogatása. 
 
A költségtérítések maximum egy évig nyújthatók, és mindegyik esetben feltétel, hogy 
nyilvántartott (esetleg meghatározott ideje nyilvántartott) munkanélküli alkalmazzon a 
munkáltató. 
 
A másik oldalon a lakóhelytől távolabbi munkahelyek felkutatását kívánja ösztönözni az Flt. 
azon szabálya is, amely előírja, hogy a munkanélküli részére a munkanélküli járadék 
megállapításával, valamint a munkahelykereséssel kapcsolatos, indokolt helyközi utazási 
költséget meg kell téríteni. Ebbe beleértendő nemcsak a potenciális munkáltatókhoz, hanem a 
munkaügyi központhoz történő oda- és visszautazást, és a munkaügyi központ által 
kezdeményezett foglalkozás-egészségügyi szakvélemény beszerzéséhez szükséges utazást is. 
Korlátozás (és nem minden esetben indokolt), hogy a megtérítés csak a tömegközlekedési 
eszköz igénybevételével felmerült költségekre vonatkozik.  
 
A mobilitás előmozdítását célozza a munkanélküli járadék feltételei körében – a 
diszkriminációval kapcsolatban fent már említett – az a szabály is, amely szerint a 
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munkanélküli köteles a relatíve hosszabb – oda-vissza két ill. három órát meg nem haladó – 
utazással járó állást is elfogadni. 
 
 
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. 
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. 
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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; 
- 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. 
 
A munkanélküli ellátások és a foglalkoztatást elősegítő támogatások fedezete 
 
Munkaerőpiaci Alap 
 
A Munkaerőpiaci Alap a Munkanélküliek Szolidaritási Alapja, a Foglalkoztatási Alap, a 
Szakképzési Alap, a Rehabilitációs Alap, valamint a Bérgarancia Alap összevonásával 
létrehozott elkülönített állami pénzalap. Az összevonásra került alapok követelései és 
tartozásai a Munkaerőpiaci Alapot illetik meg, illetőleg terhelik. 
A Munkaerőpiaci Alap pénzeszközeinek felhasználásáról e törvény, valamint külön 
jogszabály szerint a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztérium, valamint az állami 
foglalkoztatási szervek gondoskodnak. 
A Munkaerőpiaci Alap legtöbb bevételét képező munkaadói és munkavállalói járulék, 
valamint a rehabilitációs hozzájárulás, és 2005. január 1-jétől a vállalkozó járulék 
bevallásának, befizetésének ellenőrzése az állami adóhatóság feladata. 
A Munkaerőpiaci Alap bevételi és kiadási előirányzatát és annak alaprészek közötti 
megosztását az Országgyűlés címenként és alcímenként a költségvetési törvényben hagyja 
jóvá. Az alaprészen belüli további jogcímeket a miniszter állapítja meg. 
Az MPA, mint egységes alap, lehetőséget teremt arra is, hogy az egyes alaprészek között a 
pénzeszközök átcsoportosíthatók legyenek. Az átcsoportosításra akkor kerülhet sor, ha annak 
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forrása biztosított. Egyrészt ez akkor fordulhat elő, ha az eredeti előirányzatokon felül 
jelentkező többletbevételek erre lehetőséget adnak, másrészt akkor, ha az adott alaprész 
tényleges kiadásainak az elmaradása miatt többletfedezet áll rendelkezésre.  
 
Rehabilitációs hozzájárulás 
 
A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának 
elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa 
foglalkoztatottak létszáma a 20 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott 
munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (kötelező foglalkoztatási 
szint). 
 
A rehabilitációs hozzájárulást a fizetésére kötelezett munkaadó maga vallja be, állapítja meg, 
és közvetlenül fizeti be az állami adóhatóságnál vezetett számla javára. 
 
Az állami foglalkoztatási szerv és a települési önkormányzat megállapodhat a munkanélküli 
járadékban, pályakezdők munkanélküli segélyében részesülő álláskeresők ellenőrzéséről. A 
megállapodás alapján a települési önkormányzat jegyzője hatósági ellenőrzést végez arra 
vonatkozóan, hogy az önkormányzat területén állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkező, 
munkanélküli járadékban, pályakezdők munkanélküli segélyében részesülő álláskereső 
folytat-e e törvénybe ütköző kereső tevékenységet. 
 
 
A munkavállalók képzésének támogatása 
 
A munkavállalók képzésének támogatása az aktív foglalkoztatáspolitika egyik legfontosabb 
eszköze. Ez az eszköz csak abban az esetben lehet hatékony, ha a munkavállalók képzése 
olyan szakmákban valósul meg, amelyben a munkavállaló elhelyezkedése biztosított, ezért a 
támogatott képzések kiválasztása, ill. a támogatások odaítélésének eljárása fokozott 
gondosságot igényel. Erre tekintettel a törvény előírja, hogy  
csak a munkaügyi központ által felajánlott vagy elfogadott képzésben való részvétel 
támogatható. 
 
Támogatásban részesíthető: 
 
 a munkanélküli (a nyilvántartott munkanélküli és az éppen közhasznú 

munkavégzésben részt vevő személy)  
A közhasznú munkavégzést ugyanis a munkanélküliek számára szervezik, másrészről a 
közhasznú munka átmeneti foglalkoztatást jelent, a munkanélküli foglalkoztatási helyzetét 
nem oldja meg;  
 
 a munkaviszonyban álló, de veszélyeztetett állásban levő  

 
A veszélyeztetett munkaviszonyban álló „gyakorlatilag “majdnem munkanélküli”, avagy 
“potenciálisan munkanélküli” személy. “Veszélyeztetett” munkavállalóként (“quasi 
munkanélküliként) jogosult képzési támogatásra az a munkavállaló, 
 - aki munkaviszonyban áll ugyan, de munkaviszonya várhatóan egy éven belül 
megszűnik, és ezt a munkaadó a munkavállalóval továbbá a telephely szerint illetékes 
munkaügyi központtal előzetesen írásban közölte, végül az is,  
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 - aki munkaviszonyban áll és rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem 
biztosítható. 
  
 sérülékeny munkaerő-piaci helyzetű személy 

 
Sérülékeny munkaerő-piaci helyzetükre tekintettel – korlátozott mértékben (csak a képzési 
költségek erejéig) – két csoport képzésének támogatását teszi lehetővé a törvény: 
 - a pályakezdő (25 év alatti, felsőfokú végzettség esetén 30 év alatti), akinek az 
oktatási intézménnyel korábban fennállott tanulói viszonya megszűnt, és a munkaügyi 
központ kirendeltségénél történt nyilvántartásbavétel nélkül is (a nyilvántartásba vétel híján 
“munkanélküli”-nek nem tekinthetők, de ennek ellenére a törvény a támogatásukat lehetővé 
kívánta tenni); 
 - a gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi 
gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesülők, 
meghatározott további feltételek esetén (ezek a személyek is attól függetlenül jogosultak a 
támogatásra, hogy munkaviszonyban állnak-e, vagy sem és hogy nincsenek munkanélküliként 
regisztrálva). 
 
Képzési támogatásként kétféle támogatás nyújtható 
 keresetkiegészítés vagy keresetpótló juttatás, valamint 
 a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése. 

 
A keresetkiegészítés és keresetpótló juttatás. 
 
A keresetkiegészítés és a keresetpótló juttatás elsősorban azok részére folyósítható támogatási 
forma, akik (még) munkaviszonyban állnak, és a képzésben való részvétel következtében 
keresetük kiesik vagy csökken. Mivel azonban a “munkanélküli” fogalma nem szűkül le a 
járadékban részesülőkre, a törvény szerint keresetpótló juttatás a javasolt képzésben résztvevő 
munkanélküli részére is folyósítható, de csak abban az esetben, ha munkanélküli járadékban 
nem részesül.  
 
A juttatások összegét a munkaügyi központ mérlegelési körben állapítja meg, a törvény csak 
az adható támogatás felső határát állapítja meg, mégpedig a támogatási forma céljához 
igazodóan. A keresetkiegészítés azt a keresetcsökkenést hivatott fedezni, amely a képzésben 
résztvevő személynek a képzést megelőzően elért átlagkeresete és a képzés alatt elért keresete 
között előáll. Ennek megfelelően összege legfeljebb a korábbi átlagkereset és a képzés alatt 
elért kereset különbözetéig terjedhet. A keresetpótló juttatás összege pedig a mindenkori 
munkanélküli járadék alsó határa, amely a képzési támogatás iránti kérelem benyújtásának 
időpontjában irányadó.  
 
Ezekben az esetekben tehát azért kap díjazást az adott személy, hogy az adott képzésre történt 
beiratkozásakor vállalt tanulmányi kötelezettségeinek tegyen eleget. A tanulmányok 
színvonala, eredményessége (vizsga letétele, oklevél megszerzése) ugyanakkor a 
folyósításnak nem előfeltétele, pusztán egyetlen, formai kötelezettségnek kell eleget tenni: az 
oktatáson meg kell jelenni. Ha ezt a munkanélküli nem teljesíti, a távolmaradás napjaira a 
keresetpótló juttatás vagy munkanélküli segély nem folyósítható.  
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A képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése 
 
A képzéssel kapcsolatos költségek megtérítésére a munkaügyi központ mérlegelésétől 
függően, részben vagy egészben van lehetőség. Általában csak a költségek egy részének 
megtérítésére kerül sor, annak érdekében is, hogy a képzésben résztvevő munkanélküli 
érdekeltsége a képzés megfelelő kiválasztásában ill. eredményességében közvetlenül is 
meglegyen. A képzéssel kapcsolatos költségek valamennyi kategória részére megtéríthetők. 
 
A foglalkoztatási lehetőségek, a munkahelyek számának növelését célzó támogatások 
 
Foglalkoztatás-bővítést (munkanélküli alkalmazását) szolgáló támogatás (ez a munkaadó 
részére a munkavállaló munkabére 50–100 százalékáig terjedő mértékű támogatás lehet, 
legfeljebb egy évi időtartamra) 
Közhasznú munkavégzés támogatása 

A támogatás mértéke ennél a formánál a foglalkoztatásból eredő közvetlen költség 70 
százalékáig terjedhet, munkavállalónként legfeljebb egy évre. 

 
A támogatás feltételei, hogy a munkáltató: 

 - a lakosságot vagy a települést érintő közfeladat ellátása érdekében, 
 - a munkaügyi központ által kiközvetített munkanélküli foglalkoztatását   
 vállalja munkaviszony keretében úgy, hogy 
 - ezzel a foglalkoztatással a foglalkoztatottainak számát a foglalkoztatás   
 megkezdését megelőző havi átlagos statisztikai állományi létszámhoz  
 képest bővíti. 
Munkanélküliek munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatásának támogatása 
A foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok átvállalása 

A munkáltató számára támogatást jelent, és a munkaerő alkalmazását vonzóbbá teheti, 
ha az alkalmazottnak kifizetett bérrel járó terheket nem kell viselnie. Ezért az Flt. 
alapján nyújtható támogatás egyik fajtája a keresetet terhelő egészség- és 
nyugdíjbiztosítási, valamint munkaadói járuléknak, továbbá a munkaadót terhelő 
egészségügyi hozzájárulásnak megfelelő összeg részben vagy egészben történő 
átvállalása maximum egy évi időtartamra.  

Az atipikus foglalkoztatási formák támogatása 
A részmunkaidős foglalkoztatás és a távmunka hozzájárulhat olyan csoportok 
elhelyezkedéséhez, akik számára a tipikus formában történő foglalkoztatás nem 
elérhető.  

Pályakezdők foglalkoztatásának támogatása. 
A pályakezdők gyors elhelyezkedésének támogatásához fokozott érdek fűződik, mivel 
meghatározó lehet a fiatal munkavállaló egész szakmai életének, munkaerőpiaci 
sorsának szempontjából. Kiemelendő az ún “munkatapasztalat szerzésének” 
támogatása. 

Munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatása 
Munkaerőpiaci programok támogatása 
Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása 

A Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs alaprészéből támogatás nyújtható megváltozott 
munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő beruházáshoz, bővítéshez, vagy 
egyéb fejlesztési célú kifizetéshez.  

A munkanélküliek vállalkozóvá és önfoglalkoztatóvá válásának támogatása. 
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A munkaerőkínálat csökkentése szociálpolitikai és társadalombzitosítási eszközök útján.  
 
A munkaerőkínálat csökkentését - azaz az alkalmazást keresők számának csökkentését célzó 
foglalkoztatáspolitikai intézkedések elsősorban a nyugdíjjogosultság előrehozási 
lehetőségének megteremtésében állnak.  
 
Míg egyrészről az idő előtti nyugdíjbavonulás lehetősége kielégítő megoldást kínál azok 
megfelelő ellátására, akik viszonylag rövid idővel az öregségi nyugdíjkorhatár előtt válnak 
munkanélkülivé, másrészről az ehhez szükséges pénzeszközök a gazdaság válságos helyzete 
miatt korlátozottan állnak rendelkezésre, tehát az idő előtti nyugdíjbavonulás lehetősége 
fokozatosan beszűkült. 
Az öregségi korhatár előtti nyugdíjba vonulás lehetősége többféle módon is a biztosítottak 
rendelkezésére áll. Ilyen lehetőségek az előrehozott öregségi nyugdíj, a korengedményes 
nyugdíj, és a korábbi előnyugdíjat felváltó, ú.n. nyugdíj előtti munkanélküli segély. 
Az egészségre különösen ártalmas munkát végzőknek járó ún. korkedvezmény, magát az 
öregségi nyugdíjkorhatárt csökkenti, tehát ezekben az esetekben nem korhatár előtti 
nyugdíjbavonulásra kerül sor. 
 
Az előrehozott öregségi nyugdíj eredeti célját tekintve nem foglalkoztatáspolitikai 
intézmény, hanem - a megnövekedett nyugdíjkorhatárra is tekintettel - a biztosítottak egyéni 
igényeinek megfelelő, rugalmas nyugdíjbavonulásra módot adó intézmény, amelynek részben 
feltétele megfelelő szolgálati idő elérése, ill. ennek hiányában az ún. csökkentett összegű 
előrehozott öregségi nyugdíj.  Ugyanakkor lehetőséget nyújt arra is, hogy segítségével az 
állásukat elvesztők ne a munkanélküliek, hanem a nyugdíjasok csoportját növeljék. 
 
A korengedményes nyugdíj elsősorban egyéni munkavállalói, ill. adott esetben munkáltatói 
érdeket szolgál munkáltatói eszközök terhére, ennek megfelelően a munkáltató és a 
munkavállaló megállapodásán alapul, amelynek alapvető jogszabályi feltétele, hogy a 
munkavállalónak az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt éve hiányzzon. 
 
 
 
 
 
12) 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.  
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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. 
 
Az Alkotmány családot védő rendelkezései. 
 
Az Alkotmány társadalmi rend alapjairól szóló rendelkezések közt, 15. §-ában rögzíti, hogy 
"[a] Magyar Köztársaság védi a házasság és a család intézményét". Ezen túlmenően 
közvetlenül a családra vonatkozó rendelkezéseket az Alkotmány nem tartalmaz, hanem az 
anyaság, az ifjúság és a gyermekek jogainak védelméről rendelkezik. 
Ugyanakkor számos olyan rendelkezést is találunk az Alkotmányban, amelyek ugyan 
elsődlegesen valamely másik emberi, polgári vagy szociális jogot védenek, azonban ezeknek 
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: 
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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.  
 

13) A családok támogatásáról szóló fontosabb jogszabályok 
 
A családtámogatási rendszer intézményei és juttatásai az állampolgárok alapvető jogait érintő 
szabályok, ezért azokat az állam csak törvényben szabályozhatja. A törvényben történő 
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. 
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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 
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.  
 

14) A családtámogatási ellátások 
 
A családtámogatási ellátások a következők: 

 
    a) családi pótlék (6. §); 

b) gyermekgondozási támogatás 
gyermekgondozási segély (20. §), 
gyermeknevelési támogatás (23. §); 

c) anyasági támogatás (29. §). 
 
Míg a jövedelempótlásra szolgáló juttatások értelemszerűen rendszeresen visszatérően járnak, 
(járadék jellegű juttatások) a költség-hozzájárulást jelentő támogatások a támogatás jellegétől 
függően járadékszerű (családi pótlék) vagy egyszeri (anyasági támogatás) támogatásban 
állnak. 
 
 
 

15) A családi pótlék 
 
 
A gyermekvállalással járó többlet terhek csökkentését (és így a gyermekvállalásból adódó 
szociális különbségek csökkentését) célozza a családi pótlék (korábban kettébontva, a családi 
pótlék és iskoláztatási támogatás formájában). 
 
A családi pótlékra jogosultság 1990-ig a társadalombiztosítási jog intézményeként nyert 
szabályozást, ez azt jelentette, hogy csak a biztosítottaknak, ill. megfelelő biztosítási idő 
megszerzése esetén járt az ellátásra szoruló gyermekeik száma ill. állapota alapján arra 
egyébként jogosultaknak.  
A jogalkotó a rendszerváltáskor a megváltozott társadalmi, gazdasági és szociális viszonyokra 
tekintettel, állampolgári jogon alanyi joggá tette a családi pótlékra való jogosultságot.  
Ez a lépés akkor kb. 60-70 ezer fővel bővítette a jogosultak körét, ami - eltekintve most az 
ideológiai, politikai megfontolásoktól - azért is különösen nagyjelentőségű és indokolt volt, 
mert a növekvő munkanélküliség körülményei között a biztosítási viszonyban állás már 
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távolról sem mindig a munkavállaló akaratától függött. A családi pótlék így kialakított 
rendszerében valamennyi, önálló keresettel nem rendelkező gyermek (pontosabban a 
gyermekre tekintettel a szülő) kapott családi pótlékot meghatározott életkorig, függetlenül 
családja jövedelmi, vagyoni viszonyaitól. 
1995-ben a rendszerváltás hatodik évében az ún. stabilizációs törvénycsomag ismét lényeges 
változást hozott, a "túlzott"-nak ítélt szociális ellátásokra jogosultak körét, - köztük a családi 
pótlékra való jogosultságot - a valóban rászorultak körére kívánta szorítani. Az ún. „Bokros 
csomag” intézkedéseit gazdasági stabilizációs törvény (Gst) öntötte akkor jogi formába. A 
Bokros-csomag máig vitákat kavaró nagy gazdaságpolitikai kiigazítás nevét Bokros Lajos 
akkori magyar pénzügyminiszterről kapta. A kiigazítási csomag megmentette az ország 
fizetőképességét és a rákövetkező években helyreállt a magyar gazdaság megbomlott külső és 
belső egyensúlya, megteremtve a felzárkózó országokra jellemző gyors gazdasági növekedés 
újraindulásának alapjait. Az intézkedéscsomag ugyanakkor az életszínvonal jelentős 
zuhanásával járt és névadója számára akkor példátlan népszerűtlenséghez vezetett. Az 
államháztartási megtakarítási intézkedéseket azóta is gyakran nevezik „újabb Bokros-
csomag” néven Magyarországon. Az előzőek szerint 1995. június1-től az általános 
jogosultság megszűnt, és meghatározott szintet meghaladó jövedelmi kategóriákba tartozó 
családok kimaradtak az ellátásból. Az 1998-as kormányváltás a családi pótlékra jogosultság 
jövedelemhatárhoz kötöttségét megszüntette és ezzel azt rászorultságtól függő juttatásból 
ismét alanyi jogon járó juttatássá, változtatta. 
A törvényi feltételeknek megfelelés esetén a családi pótlék a hatályos szabályok szerint 
minden gyermek után, nem rászorultsági alapon, hanem a tágabb értelemben vett állampolgári 
jogon jár. 

„6. § (1) A gyermek nevelési, iskoláztatási költségeihez az állam havi rendszerességgel járó 
családi pótlékot nyújt. 

(2) A családi pótlék a gyermek védelembe vétele esetén részben természetbeni formában is 
nyújtható.” 
 
 A családi pótlékra jogosultság feltételei  
 
A családtámogatási rendszer egyik alapeleme, hogy az ellátásokhoz azok a személyek 
juthassanak hozzá, akik a gyermekkel saját háztartásukban, életvitelszerűen együtt élnek. 
 
A családi pótlék alanyává válhat valaki  
 1. szülői jogon, 

A természetes élethelyzetnek megfelelően a gyermek általában a szülő (vagy ezt a 
szerepet betöltő személy) gondozásában van, ezért a családi pótlék alanya 
elsődlegesen a tág értelemben felfogott “szülő”.  

 
 2. intézményi jogosultként, 

(a Magyarország területén működő szociális intézmény vezetője az intézményben 
elhelyezett gyermekre tekintettel) 

 
 3. saját jogon, maga a gyermek. 

(a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos 
személy, feltéve, ha utána tizennyolcadik életévének betöltéséig magasabb összegű 
családi pótlékot folyósítottak) 
A szülői házat gyámhivatali engedéllyel elhagyó, 16. életévüket betöltött kiskorúak 
esetében a gyámhivatalnak rendelkeznie kell a családi pótlékra jogosult személyről. 
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A jogosultság elsősorban a gyermek javára, a gyermeknek jár, amelyhez csupán a 
legegyszerűbb “elérési” eszköz a szülő. 
 
Szülői jogon jogosulttá válásnak két alanyi feltétele van:  
 1. szülői minőség,  
 2. állampolgárság. (Az állampolgársági feltétel magyar, európai uniós vagy az európai 
gazdasági térséghez tartozó állampolgárságot jelent.) 
 
A törvény mindkét kritériumot tágan fogja fel. A vérszerinti szülői minőséggel egy tekintet 
alá eső státuszt kap az örökbefogadó szülő, a vérszerinti vagy örökbefogadó szülővel 
együttélő házastárs, a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő és a gyám. Az állampolgársági 
feltételnek pedig az a szülő is megfelel, aki a menekültügyi hatóságok menekültként ismertek 
el, továbbá az is, aki bevándorlási engedélyt kapott. 
 
“Intézményi jogosult” akkor válik a családi pótlék alanyává, ha a gyermek kikerül a szülő, 
vagy ilyenként tekinthető személy gondozásából, azaz a gyermeket intézetben helyezik el. 
Intézményi elhelyezés címén jogosultak lehetnek:  
 1. a vagyonkezelői joggal felruházott gyám illetve vagyonkezelő eseti gondnok a 
gyermekotthonban, a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő 
gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel; 
 2. a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) 
tekintettel. 
 
Természetesen az intézményi jogosultak családi pótlék feletti rendelkezési joga a szülő 
jogával ellentétben kötött. A vagyonkezelő gyám és eseti gondnok a családi pótlékot 
gyámhatósági fenntartásos betétben vagy folyószámlán köteles elhelyezni, a szociális 
intézmény vezetője pedig a köteles a családi pótlékot az intézmény költségvetésétől 
elkülönítetten kezelni és biztosítani a személyre szóló felhasználást. 
 
Saját jogon jogosult a családi pótlékra az a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, 
illetve súlyosan fogyatékos személy, aki után tizennyolcadik életévének betöltéséig magasabb 
összegű családi pótlékot folyósítottak. 
 
A családi pótlék összege 
 
Ha a gyermek együttélő szülők háztartásában él, a családi pótlékot - együttes nyilatkozatuk 
alapján - bármelyik szülő igényelheti, mégpedig nyilatkozatuk szerint gyermekenként. 
Megállapodás hiányában az ellátást igénylő szülő személyéről - kérelemre - a gyámhatóság 
dönt. 
 
Az egy gyermekre járó családi pótlék összege függ: 

 a gyermekek számától, 
 a szülő(k) helyzetétől (együttélő, vagy egyedülálló) 
 a gyermek állapotától (fogyatékos, tartósan beteg után magasabb összeg jár). 

 
E tényezők, ill. ezek egymással kombinált figyelembe vételével megállapított családi pótlék 
összegéről, ill. a törvényben meghatározott összegek emeléséről az Országgyűlés évente - a 
központi költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg - dönt. 
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A tapasztalatok szerint azok a gyermekek, akik után életkoruknál fogva családi pótlék már 
nem jár, de – az időben egyre kitolódó – családalapításukig továbbra is a szülői háztartásban 
maradnak, megélhetésükhöz a szülők továbbra is anyagi segítséget nyújtanak. Erre tekintettel 
a családi pótlékra még jogosított gyermek ellátása összegének meghatározásánál ezeket a 
gyermekeket is figyelembe kell venni. Ilyenek: 

 – a továbbtanuló (első diplomát szerző), de családi pótlékra már nem jogosult 
gyermek, 

- a családi pótlékra saját jogon jogosult gyermek, 
- az intézetben élő tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermek, akivel a szülő 

kapcsolatot tart fenn. 
 
 
11. § (1) A családi pótlék havi összege 

a) egygyermekes család esetén 12 200 forint, 
b) egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 forint, 
c) kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300 forint, 
d) két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14 800 forint, 
e) három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16 000 forint, 
f) három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17 000 forint, 
g) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint a 7. 

§ (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél, hivatásos 
nevelőszülőnél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 23 300 
forint, 

h) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a 
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 25 900 forint, 

i) a 7. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti személy esetén - a 8. § (4) bekezdésében 
foglaltak kivételével - 20 300, 

j) a 7. § (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél, 
hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett, a g) és h) pontok alá nem tartozó, továbbá a Gyvt. 72. §-
ának (1) bekezdése alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, a 7. § (1) bekezdésének 
e) pontja szerinti személy, valamint a 8. § (3) bekezdésének b) pontja alá tartozó személy 
esetén 14 800 forint. 
 
A családi pótlékra jogosító gyermek 
 
Családi pótlékra jogosító a szülő esetében az a gyermek, aki 
1. még nem tanköteles („még nem iskoláskorú, 6 év alatti”); vagy 
2. tanköteles, a tankötelezettsége megszűnéséig („általános iskolás”),  
3. tankötelezettségének megszűnését követően, ha közoktatási intézményben tanul, de 
legfeljebb annak a tanévnek végéig, amelyben 23. évét betölti. 
A gyerek saját háztartásban nevelése értelemszerűen azt kívánja, hogy a gyereknek állandó 
jelleggel – a törvény kifejezésével élve: életvitelszerűen – a szülővel (ill. azzal egy tekintet alá 
eső személlyel) közös háztartásban együtt kell élnie, annak gondozásából rendszeres jelleggel 
legfeljebb csak napközbeni időszakra kerülhet ki. Vannak azonban olyan esetek, amikor a 
szülő gondozási-nevelési felelősségének érintése nélkül (sőt, éppen a szülő gondoskodása 
következtében) a gyermek átmenetileg kikerül a szülő háztartásából, nem csökkentve a 
szülőre háruló terheket. A törvény ezért kimondja, hogy saját háztartásban nevelt gyermeknek 
kell tekinteni azt a gyermeket (személyt) is, 

1. aki átmeneti jelleggel tartózkodik a háztartáson kívül kül- és belföldi tanulmányai 
folytatása vagy gyógykezelése okán; 
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2. akit 30 napot meg nem haladóan szociális intézményben helyeztek el; 
3. aki a szülő kérelmére átmeneti gondozásban részesül, vagy szülőjével együtt 
családok átmeneti otthonában nyert elhelyezést. 

 
Az intézményi elhelyezés folytán jogosult esetében értelemszerűen a két feltétel egybeesik, az 
intézménynek családi pótlék az után a tanköteles korú gyermek vagy közoktatási 
intézményben tanuló és 23. életévét még be nem töltött (személy) után jár, akit 
 - gyermekotthonban, javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben helyeztek 

el, 
 - gyermekvédelmi gondoskodás alatt áll 
 - szociális intézményben helyeztek el. 
 
Saját jogon jár a családi pótlék a 18. életévét betöltött személynek, ha 

1. tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, feltéve, hogy utána tizennyolcadik életévének 
betöltéséig magasabb összegű családi pótlékot folyósítottak,  

2.közoktatási intézményben tanulmányokat folytató személynek, ha 18. életévét betöltötte 
és 

mindkét szülője, ill. a vele egy háztartásban élő egyedülálló szülője elhunyt, vagy  
ha kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből, ill. akinek nagykorúsága folytán szűnt meg a 
gyámsága. 
 
 

16) A gyermekgondozási támogatások (Gyes, Gyet) 
 
A gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás a szülőnek biztosít jövedelmet 
és ezáltal szolgálati időt a kisgyermek gondozásának időtartamára.  
 
A rendszeres, havonta utólag folyósított gyermekgondozási támogatás havi összege - 
függetlenül a gyermekek számától - azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegével.  
 
A gyermekgondozási segély havi összege ikergyermekek esetén - függetlenül a gyermekek 
számától - azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-ával. 
 
A törvény szerint ezek az ellátások családjuk jövedelmétől függetlenül illetik meg a 
gyermekeket nevelő szülők valamelyikét.  
A gyermekgondozási támogatást a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike 
igénybe veheti. Megállapodás hiányában a támogatást igénylő szülő személyéről - kérelemre - 
a gyámhatóság dönt. 
Amennyiben a szülők egyidejűleg több gyermek után lennének jogosultak a 
gyermekgondozási támogatás egyik vagy mindkét formájára, úgy a támogatást csak egy 
jogcímen és csak az egyik szülő részére lehet megállapítani. 
 
A gyermekgondozási támogatásokat a gyermekkel közös háztartásban élő bármelyik szülő 
igénybe veheti. (Fontos változás volt, hogy a törvény a korábbi rendelkezésekkel ellentétben 
nem különböztetett a szülő neme szerint.) Ha az együttélő szülők egyidejűleg több gyermek 
után lennének jogosultak gyermekgondozási támogatásra, azt - hasonlóan a gyermeknevelési 
támogatási formákhoz - ilyenkor is csak az egyik szülő részére lehet megállapítani. 
Megállapodás hiányában – kérelemre – ilyen esetben is a gyámhatóság dönt arról, hogy a 
folyósítás melyik szülő részére történik.  
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Nem jár gyermekgondozási támogatás annak a személynek, aki 

 a gyermekgondozási segélyre való jogosultság esetében a társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló törvény alapján járó nyugellátást, illetve annak minősülő 
nyugellátást, továbbá a rehabilitációs járadékot, rokkantsági járadékot, az átmeneti 
járadékot, a rendszeres szociális járadékot és a bányász dolgozók egészségkárosodási 
járadékát kapja; 

 olyan gyermek után igényli a támogatást, akit a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal 
elhelyeztek, átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, továbbá az Szt. alapján 30 napot 
meghaladóan szociális intézményben helyeztek el; 

 előzetes letartóztatásban van, illetve szabadságvesztés büntetését tölti. 
 
Nem jár a szülőnek és a gyámnak a gyermekgondozási támogatás a három hónapot 
meghaladó, egybefüggő külföldi tartózkodásának időtartamára. Ilyenkor a támogatást a 
gyermeket otthonában ténylegesen gondozó személy igényelheti, ha az egyéb fent felsorolt 
feltételeknek megfelel.  
Amennyiben a gyermekgondozási támogatásban részesülő személy az általa nevelt gyermek 
halála miatt elveszti támogatásra való jogosultságát, úgy a támogatás folyósítását a halálesetet 
követő hónap 1. napjától számított 3 hónap múlva kell megszüntetni. 
 
A gyermekgondozási segély története és funkciója 
 
A gyermekgondozási segély a gyermek három ill. már csak két éves koráig, a gyermek 
otthoni gondozása céljából igénybevehető fizetés nélküli szabadság idejére járó, fix összegű 
készpénzjuttatás. 
 
A gyermekgondozási segély története a családi pótlékhoz hasonló, ill. még erőteljesebb 
hullámzást mutat. Ez összefügg azzal is, hogy noha ennek az intézménynek elsőrendű és 
bevallott célja a gyermekvállalási kedv ösztönzése, annak lehetővé tétele, hogy a kisdedkorú 
gyermekeket a munkahelyről átmenetileg kimaradó szülő (kezdetben csak az édesanya) 
otthon gondozhassa, a másodlagos, munkaerő-politikai cél, hogy az otthonmaradásra 
ösztönzéssel a munkaerőpiacra nehezedő nyomás enyhítése.  
 
1967-ben került sor a gyermekgondozási segély bevezetésére, nagyjelentőségű népesedés- és 
családpolitikai intézkedésként, a történelminek tekintett mélypontra süllyedt népességi 
reprodukciós rátára reagálva. Az intézkedések hatására bekövetkezett a születésszám 
emelkedés, amelyet fokoztak az 1970-es években a három- vagy többgyermekesek részére 
biztosított különböző szociálpolitikai jellegű, lakáshozjutási és egyéb kedvezmények. A 
hetvenes évek közepére mindjobban szorongató munkaerőhiány azonban nem tette indokolttá 
nagyobb tömegeknek a munkaerőpiacról történő kivonását. A juttatás visszavonására nem 
került sor, pusztán lassú "elkoptatására". Az 1970-es évek második felétől beindult lassú 
infláció, a bérek emelkedése mellett pusztán a juttatások változatlanul hagyása is csökkentést 
jelentett és ezért érthető módon (különösen a kvalifikált munkavállalók körében) mind 
kevesebben vették igénybe a gyermekgondozási segély melletti fizetés nélküli szabadságot. 
"Karbantartásra" került sor a 80-as évek második felében - el nem választhatóan attól, hogy a 
nyolcvanas évek közepére vált világossá a szocialista gazdaság súlyos válsága. A 
munkahelyeken belüli munkaerőtöbblettől való megszabadulás első lépései felvetették 
munkaerő-piaci "felesleg lecsapolására" irányuló intézkedések szükségességét.  
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A rendszerváltást követően a kilencvenes évek közepén a „Bokros csomag” keretében a gyes - 
a családi pótlékhoz jórészt hasonlóan – rászorultsági elven járó szociálpolitikai juttatássá 
alakult.  
A viszonylag rövid ideig tartó rászorultsági elv 1999. január elsejével megszűnt, és a gyes a 
Cst. rendelkezései folytán állampolgári jogon járó szociális juttatássá vált. 
 
 
A gyermekgondozási segélyre jogosultság szabályai. 
 
A gyermekgondozási segélyre a szülő, a nevelőszülő, a gyám és meghatározott esetben a 
nagyszülő jogosult, a gyermek saját háztartásban nevelése esetén. 
 

A gyermekgondozási segélyre jogosultság ideje és mértéke 
 
a) gyermek 3. életévének betöltéséig, 
b) ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, 
c) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig. 

Havi összege - függetlenül a gyermekek számától - azonos az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegével, töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része 
jár. 
 
A gyermekgondozási segélyben részesülő személy - ide nem értve a nagyszülőt - 
keresőtevékenységet 

a) a gyermek egyéves koráig nem folytathat, kivéve a kiskorú szülő gyermekének gyámját, 
b) a gyermek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat. 

 
A kincstár vezetője méltányossági jogkörben eljárva a gyermekgondozási segélyre való 
jogosultságot 

a) megállapíthatja a gyermeket nevelő személynek, ha a gyermek szülei a gyermek 
nevelésében három hónapot meghaladóan akadályoztatva vannak; 

b) megállapíthatja, illetőleg meghosszabbíthatja a gyermek általános iskolai 
tanulmányainak megkezdéséig, legfeljebb azonban a gyermek 8. életévének betöltéséig, ha a 
gyermek betegsége miatt gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben [nem 
gondozható. 

 
2011. január 1-től két év helyett újra három évig jár a gyermekgondozási segély. Változik a 
gyermekgondozási segély (Gyes) és gyermeknevelési támogatás (Gyet) melletti munkavégzés 
feltétele, bevezetik az örökbefogadói Gyest és a gyermekek számától függően változik az 
ikergyermekek után járó ellátás százalékos mértéke.  
 
A gyermeknevelési támogatás (GYET) 
 
Ez kizárólag a nagycsaládosoknak juttatott, a Gyesnél lényegesen hosszabb időtartamú 
támogatás.  
 
Gyermeknevelési támogatásra az a szülő, nevelőszülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában 
három vagy több kiskorút nevel.  
A támogatás a legfiatalabb gyermek 2. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár. 
Havi összege a Gyeshez hasonlóan az öregségi nyugdíj minimumához igazodik. 
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A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet napi 4 órát meg 
nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában 
történik. 
 
 

17) Anyasági támogatás 
 
Az anyasági támogatás állampolgári jogon (egyéni rászorultságtól függetlenül) járó egyszeri 
juttatás. Anyasági támogatásra jogosult az az anya, aki terhessége alatt legalább négyszer – 
koraszülés esetén legalább egyszer – terhesgondozáson részt vett. 
 
Célja a gyermekszületéssel járó egyszeri kiadásokból fakadó családi terhek enyhítése, egyben 
- a jogosultságnak a terhesgondozáson való megjelenéshez kapcsolásával - a terhesek 
nyilvántartásbavételének és megfelelő gondozásának előmozdítása. 
 
Az anyasági támogatás akkor is megilleti, ha a gyermek halva született. 
Ha az anya a támogatás felvételét megelőzően meghal, az összeget az anyával egy 
háztartásban élő apának fizetik ki, apa hiányában pedig annak a személynek, aki a gyermeket 
gondozza. 
 
A vérszerinti anya helyett az anyasági támogatás az örökbefogadó szülőt és a gyámot illeti 
meg, ha a szülést követő 180 napon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték ill. ha a 
gyermek a születését követően 180 napon belül - jogerős határozat alapján – a gyám 
gondozásába került.  
 
Nem jár anyasági támogatás a szülőnek, ha a gyermekről a szülők kifejezetten előre 
lemondtak, a gyermek örökbefogadásához a születést megelőzően adott nyilatkozattal, ill. a 
szülő gondozásának hiányában a gyermeket a gyámhatóság ideiglenes hatállyal intézetbe 
utalja, vagy alkalmas más személynél helyezi el.  
 
Az anyasági támogatás - gyermekenkénti - összege azonos a gyermek születésének 
időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával, ikergyermekek 
esetén 300%-ával. 
 
Az igényelbíráló szerv az anyasági támogatást az igény benyújtásakor elbírálja, s a 
jogosultság megállapítása esetén a támogatást azonnal kifizeti, és ennek megtörténtét a 
gyermek születési anyakönyvi kivonatának hátoldalára rávezeti. 
 
 

18) A gyermeket nevelő szülők egyéb kedvezményei 
 
Újszülött után járó pótszabadság (lásd Munka Törvénykönyve) 
 
Gyermeke születése esetén öt munkanap munkaidő-kedvezmény illeti meg az apát, melyet 
legkésőbb a születést követő második hónap végéig kérésének megfelelő időpontban köteles a 
munkáltató kiadni. A munkaidő-kedvezmény tartamára távolléti díj jár. A kedvezmény abban 
az esetben is megilleti az apát, ha gyermeke halva születik, vagy meghal. 
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Gyermeknevelés mellett folytatott tanulmányokat érintő kedvezmények  
 
Költségtérítés elengedése 
 
Az állami felsőoktatási intézményekben, államilag nem finanszírozott képzésben részt vevő 
hallgatók – az intézmény szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint – 
költségtérítést és egyéb díjakat fizetnek.  
A költségtérítéses képzésben részt vevő, az adott félév (oktatási időszak) első napján 
terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési 
támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülő hallgató, aki  

 alapképzésben,  
 kiegészítő alapképzésben,  
 szakirányú továbbképzésben vagy  
 akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt, költségtérítés 

fizetésére nem kötelezhető.  
A költségtérítés fizetése alóli mentességtől függetlenül, az intézmény egyéb díj, térítés 
megfizetésére kötelezheti a hallgatót.   
Az említett mentességre jogosító feltételeken túl lehetőség van arra, hogy az intézmény a 
hallgató számára, kérelmére – elsősorban előző félévi tanulmányi eredménye alapján – az 
adott félévre költségtérítési kedvezményt vagy költségtérítés alóli mentességet állapítson meg. 
Az egyházi és egyéb, nem állami fenntartású felsőoktatási intézményekre a fentiek az Oktatási 
Minisztériummal kötött megállapodás alapján vonatkoznak, alapítványi fenntartású 
egyetemekre illetve főiskolákra nem érvényesek.  
 
A munkaügyi központok támogatott képzései  
 
A munkaügyi központ által felajánlott, vagy elfogadott képzése egyebek mellett annak a 
személynek támogatható, aki gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, 
illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban 
részesül. Feltétel, hogy  

 a képzés időtartama nem haladhatja meg a heti 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 
keresőtevékenységet nem folytat. 

A képzéssel kapcsolatos költségek részben vagy teljes mértékben megtéríthetők. Részbeni 
térítés esetén nagyobb mértékű egyéni kedvezmény kérelem alapján igényelhető. 
A képzési támogatásban részesíthetők további körét a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete 
(MAT) határozhatja meg. 
 
Életkezdési támogatás (Babakötvény) 
 
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 
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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 szülő Start-számlát nyithat a gyermek nevére valamely banknál vagy befektetési 
szolgáltatónál. 
 
A Start-számla a gyermek adóigazolványának kiváltása nélkül is megnyitható, ha a szülő 
felhatalmazást ad, hogy a gyermek adóazonosító jelét a Magyar Államkincstár megküldje a 
számlavezetőnek.  
A számlanyitásról a bank vagy befektetési szolgáltató értesíti a Magyar Államkincstárat, 
amely ez alapján a szülő által nyitott Start-számlára utalja az állami támogatást.  
 
A Start-számlát nemcsak közvetlenül a gyermek születése után, hanem bármikor később is 
meg lehet nyitni.  
 
Ebben az esetben a saját számla létrehozásáig a gyermeknek járó állami támogatás a kincstári 
számlán marad, és a Magyar Államkincstár évente az ötéves állampapír hozamával 
megegyező mértékű kamatot ír jóvá a számlán levő összeg után. Ha a szülő végül megnyitja a 
Start-számlát, a Magyar Államkincstár az addig a kincstári számlán összegyűlt összeget 
átutalja. 
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.  
 
 
Útravaló - Nemzeti Ösztöndíj Program 
 
Az Útravaló program célja az ösztöndíj-rendszer megújítása, a hátrányos helyzetű tanulók 
esélyegyenlőségének javítása. A program illeszkedik a kormány olyan intézkedéseinek (pl. 
Fészekrakó program, családi támogatások) sorába, melyek célja, hogy az állam a születéstől a 
nyugdíjig támogassa a rászorulókat, amikor erre szükség van. A kormány egyik legfontosabb 
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feladata a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődésének megakadályozása, amelynek 
érdekében a hátrányos helyzetű tanulókat nagyobb mértékben kell támogatni. 
 
Ezt a célt szolgálja az új ösztöndíj program, melynek keretében a kormány továbbfejleszti a 
már működő programokat, illetve a 2005/2006-os tanévtől újakat indított. A négy új 
kezdeményezés 20.000 hátrányos helyzetű gyereket, illetve az őket segítő mentor 
pedagógusokat támogatja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19) A gyermeket nevelő szülők ellátásai összefoglalva 
 
 
Biztosított szülők ellátásai Nem biztosított szülők ellátásai 

családi pótlék 
gyermekgondozási segély 

gyermeknevelési támogatás 
anyasági támogatás 

terhességi-gyermekágyi segély  
gyermekgondozási díj  
gyermekápolási táppénz  
  
gyermek után járó szabadság  
az apát megillető szabadság  

A gyermeket nevelő szülők egyéb ellátásai 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

Gyermektartásdíj megelőlegezése 
Étkezési térítési díjkedvezmény 

Ingyenes tankönyvellátás 
Rendszeres szociális segély 

Gyermekek utáni ellátásokban részesülők kedvezményei 
Gyermeknevelés mellett folytatott tanulmányokat érintő 

kedvezmények 
A felsőoktatásban igényelhető kedvezmény, mentesség 

Munkaügyi központok támogatott képzései 
Munkaadó által igényelhető kedvezmény a gyermekét nevelő, 

gondozó szülő után 
Életkezdési támogatás (BABAKÖTVÉNY) 

Útravaló Nemzeti Ösztöndíj Program 
A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 

járó ellátások 
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20) Terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj 
 
A gyermeket nevelő szülők ellátásai körében a szociális ellátásokhoz való szoros kapcsolata 
miatt nem hagyható említés nélkül a terhességi-gyermekágyi segély valamint a 
gyermekgondozási díj sem. Erre a két ellátásra a társadalombiztosítás ill. a kötelező 
egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaként, a saját egyéni járulékfizetéssel lehet jogosultságot 
szerezni. Jogi szabályozását a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 
LXXXIII. törvény tartalmazza. Az egészségbiztosítás körébe tartozó pénzbeli ellátások - 
ellentétben a természetbeni ellátásokkal - bizonyos határok között befizetés-arányosak, és a 
megállapítás alapja azonos a járulék-alappal. Ezeknek az ellátásoknak az alapvető rendeltetése 
a betegség, anyaság miatt kiesett jövedelem pótlása, ezért mértékük a járulékfizetés alapjául 
szolgáló jövedelmekhez arányosított. 
Az, aki ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejűleg táppénzre vagy baleseti 
táppénzre és terhességi-gyermekágyi segélyre, illetőleg gyermekgondozási díjra is jogosult, 
választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe. 
Az, aki egyidejűleg gyermekgondozási segélyre, gyermeknevelési támogatásra 
(gyermekgondozási támogatás) és az előzőek szerinti ellátásokra is jogosult, választása szerint 
csak az egyik ellátást veheti igénybe, kivéve azt a személyt, aki gyermekgondozási támogatás 
igénybevétele mellett munkát vállal és keresőképtelenségére tekintettel táppénzre vagy 
baleseti táppénzre jogosult. 
A szülők közös háztartásában élő gyermeke után egyidejűleg csak az egyik szülő jogosult 
táppénzre, gyermekgondozási díjra. 
 
Terhességi-gyermekágyi segély 
 
Terhességi-gyermekágyi segély annak jár, aki a szülést megelőzően két éven belül 365 napon 
át biztosított volt, és 

a) a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül 
szül, vagy 

b) a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának, 
illetve a biztosítási jogviszony megszűnését követően táppénz folyósításának az ideje alatt 
vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül. 

 
 (2) A terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi 

biztosítási időbe be kell számítani 
a) a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi 

segély, gyermekgondozási díj folyósításának az idejét, 
b) közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje 

folytatott tanulmányok idejéből 180 napot, 
c) a rehabilitációs járadék folyósításának idejét. 

 
A terhességi-gyermekágyi segély a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra, huszonnégy 
hétre jár, mértéke a napi átlagkereset 70%-a. 

 
41. § (1) Nem jár terhességi-gyermekágyi segély a biztosítottnak 
a) a szülési szabadságnak arra a tartamára, amelyre a teljes keresetét megkapja, 
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b) ha bármilyen jogviszonyban díjazás - ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló 
alkotásért járó díjazást és a személyi jövedelemadó-mentes tiszteletdíjat - ellenében munkát 
végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja. 

(2) Annak a biztosítottnak, aki a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt keresete 
után jár terhességi-gyermekágyi segély. 

 
 
Gyermekgondozási díj 
 
A gyermekgondozási díj célja a népesedési mutatók kedvezőbb irányú befolyásolása. A 
gyermeket nevelő családok támogatásának e formája a születésszám növelését azoknál a 
családoknál kívánja ösztönözni, ahol a gyermekvállalás miatt jelentősebb jövedelem-kieséssel 
kell számolni.  
Ezért olyan konstrukció bevezetésére került sor, amely a jövedelem-kiesést a korábbi 
keresettel arányosan pótolja. A támogatás felső határát ugyanakkor korlátozni szükséges, mert 
egy közpénzekből finanszírozott ellátás a kiemelkedően magas jövedelmeket teljes körűen 
nem helyettesítheti. Ezért a rendszerbe felső korlát került. 
Mivel a gyermekgondozási díj keresetarányos ellátás, a jogosultsági feltételek értelemszerűen 
a biztosítási jogviszonyon alapulnak. 
 
42/A. § (1) Gyermekgondozási díjra jogosult 

a) a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését - a gyermeket szülő anya esetén 
a szülést - megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, 

b) 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. 

(2) A 39. § (3)-(5) bekezdése, valamint az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásakor szülő 
alatt érteni kell 

a) a vér szerinti és az örökbefogadó szülőt, továbbá a szülővel együtt élő házastársat, 
b) azt a személyt, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre 

irányuló eljárás már folyamatban van, 
c) a gyámot. 
 (4) A gyermekgondozási díjra történő jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi 

biztosítási időbe be kell számítani 
a) a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz idejét, 
b) a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig 

folytatott tanulmány idejéből 180 napot, 
c) a rehabilitációs járadék folyósításának idejét. 
 
42/B. § (1) A gyermekgondozási díj legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg 

az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermeket szülő anya esetében a 
szülést, egyéb esetben a jogosultságot megelőző 2 éven belül megszerzett biztosításban töltött 
napoknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. 

 
42/C. § Nem jár a gyermekgondozási díj, ha 
a) a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás - ide nem értve a szerzői jog védelme alatt 

álló alkotásért járó díjazást - ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött 
keresőtevékenységét személyesen folytatja; 
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b) a jogosult - munkavégzés nélkül - megkapja teljes keresetét, ha a keresetét részben kapja 
meg, csak az elmaradt kereset után jár gyermekgondozási díj; 

c) a jogosult egyéb rendszeres pénzellátásban - ide nem értve az álláskeresési járadékot és 
segélyt, a vállalkozói és a munkanélküli járadékot, valamint az álláskeresést ösztönző juttatást 
- részesül [1993. évi III. törvény 4. § (1) bek. i) pont]; 

d) a gyermeket - a külön jogszabályban foglaltak szerint - ideiglenes hatállyal elhelyezték, 
átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, továbbá ha harminc napot meghaladóan bentlakásos 
szociális intézményben helyezték el; 

e) a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsőde, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet) helyezték el, ide nem értve a rehabilitációs, habilitációs foglalkozást 
nyújtó intézményi elhelyezést; 

f) a jogosult előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti. 
 
42/D. § (1) A gyermekgondozási díj a naptári napi átlagkereset 70 százaléka, de legfeljebb 

havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka. 
 
Ezzel a megoldással biztosítja a törvény a GYED felső korlátjának automatikus emelését is. 
 
Gyermekgondozási díjra jogosult a vér szerinti és az örökbefogadó szülő, a szülővel együtt 
élő házastárs, valamint az a személy, aki örökbefogadási szándékkal vesz nevelésbe 
gyermeket, feltéve, hogy az örökbefogadási eljárást elindították, továbbá a gyermek gyámja 
is. Az ellátásra csak az a személy lehet jogosult, aki a gyermeket saját háztartásában neveli. 
Az ellátás nem terjed ki a szülő élettársára, a hivatásos nevelőszülőre és azokra a 
nevelőszülőkre sem, akik nem gyámjai az általuk nevelt gyermekeknek. A gyámhatósági 
gyakorlat szerint a nevelőszülőt mindazokban az esetekben a gyermek gyámjának is kijelölik, 
ha a nevelésbe vétel hosszú távra, feltehetően a gyermek felnevelésének teljes időtartamára 
szól, pl. ha rokon vállalja a gyermek felnevelését. Ebben az esetben a cél az, hogy a szülő 
minden támogatást megkapjon, így igénybe vehesse a gyermekgondozási díjat is. A törvény 
nem ösztönzi azonban a gyermekgondozási díj megszerzése érdekében történő nevelésbe 
vételt, és azt, hogy két éves kora után a gyermek visszakerüljön az intézménybe. (Mint 
ismeretes, a nevelőszülők a gyermekgondozási segélyt igénybe vehetik, és ezen túlmentően 
díjazásban is részesülnek.) 
A gyermekgondozási díjra egyaránt jogosult az anya és az apa is. Ez a szabályozás eleget tesz 
a nemzetközi szervezetek által megfogalmazott azon ajánlásoknak is, amelyek a nők és férfiak 
azonos megítélését szorgalmazzák. 
 
 

42/C. § Nem jár a gyermekgondozási díj, ha 
a) a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás - ide nem értve a szerzői jog védelme alatt 

álló alkotásért járó díjazást - ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött 
keresőtevékenységét személyesen folytatja; 

b) a jogosult - munkavégzés nélkül - megkapja teljes keresetét, ha a keresetét részben kapja 
meg, csak az elmaradt kereset után jár gyermekgondozási díj; 

c) a jogosult egyéb rendszeres pénzellátásban - ide nem értve az álláskeresési járadékot és 
segélyt, a vállalkozói és a munkanélküli járadékot, valamint az álláskeresést ösztönző juttatást 
- részesül [1993. évi III. törvény 4. § (1) bek. i) pont]; 

d) a gyermeket - a külön jogszabályban foglaltak szerint - ideiglenes hatállyal elhelyezték, 
átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, továbbá ha harminc napot meghaladóan bentlakásos 
szociális intézményben helyezték el; 
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e) a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsőde, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet) helyezték el, ide nem értve a rehabilitációs, habilitációs foglalkozást 
nyújtó intézményi elhelyezést; 

f) a jogosult előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti. 
 
A gyermekgondozási díj akkor sem folyósítható, ha a gyermeket ideiglenes hatállyal 
elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, illetőleg bentlakásos szociális 
intézményben, továbbá napközbeni ellátást biztosító intézményben gondozzák. 
Ugyanazon gyermek után gyermekgondozási díj, terhességi-gyermekágyi segély, 
gyermekgondozási segély, ápolási díj, gyermekápolási táppénz egyidejűleg nem folyósítható. 
 
 
 
 
 

21) 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 
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társadalombiztosítási jogba, vagy a jóléti szociális ellátások jogába tartozó jogszabály nem 
rendezi.  
 
Ezt juttatja kifejezésre elsősorban az Alkotmány 17. §-a, amely rögzíti, hogy “A Magyar 
Köztársaság a rászorulókról kiterjedt szociális intézkedésekkel gondoskodik.” Az államnak 
ezt az alkotmányos kötelezettségét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény, a továbbiakban “Szt.” hajtja végre. Ennek megfelelően az Szt. céljáról, 
tárgyi hatályáról szóló rendelkezések szerint a törvény célja, hogy a szociális biztonság 
megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza 
 - az egyes ellátások formáit,  
 - az ellátások nyújtásának szervezetét 
 - az ellátásokra való jogosultság feltételeit 
 - az ellátások biztosításának garanciáit.  
 
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, 



 75 

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.  
 
A szociális igazgatás szervei 

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

 
A szociális ellátások fajtái 
 
Az Szt. alapján nyújtható támogatások két csoportra oszthatók:  
szociális ellátások és  
szociális szolgáltatások.  
 
A szociális ellátások is kétfélék:   
 

a. Pénzellátások (rendszeres vagy átmeneti jelleggel) 
 
- ún. céljellegű ellátások: ide sorolható (pl. a lakásfenntartási támogatás) 
 
- nem céljellegű ellátások pl. 
 

 időskorúak járadéka. 
 rendszeres szociális segély 
 átmeneti segély 

 
b. Természetbeni ellátások 

 
A szolgáltatások is kétfélék:  
 1. alapellátások (külső szolgáltatások) 
 2. szakosított ellátások (intézményi szolgáltatások) 
 
A pénzellátások 
A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható. 
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Szociális rászorultság esetén a jogosult számára: 
 időskorúak járadékát, 
 rendelkezésre állási támogatást, 
 rendszeres szociális segélyt, 
 ápolási díjat; 
 lakásfenntartási támogatást, 
 átmeneti segélyt, 
 temetési segélyt 

állapíthatnak meg. (együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások). 
A pénzellátások az egyéni ill. családi jövedelem pótlására vagy kiegészítésére szolgálnak. 
 
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 szükséghelyzetben levő személy életmódjának, erkölcsiségének, világnézeti, politikai vagy 
más nézeteinek vagy személyisége bármely más vonatkozásának vizsgálatához nem köthető a 
rászorultsági (juttatási) kritérium. 
Például, nem “érdemességi”, hanem rászorultsági ok miatt vonja meg a rendszeres 
pénzellátásra való jogosultságot az Szt. 37/A §-ának ab) pontja attól a személytől, aki 
szabadságvesztés büntetését tölti. A szociális ellátások ugyanis egyrészről a kiesett 
munkajövedelmet pótolják, másrészről a rászorultak elemi megélhetését biztosítják. Akivel 
szemben szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazták, az egyrészről, egyébként sem 
folytathatna kereső tevékenységet, másrészről az elemi megélhetése a befogadó intézményben 
biztosított. 
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Időskorúak járadéka. 
 
Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú 
személyek részére nyújtott támogatás.  
Itt tehát pusztán az idős kor és a megélhetést biztosító jövedelem hiánya, illetve a rászorultság 
(amelyet a hozzátartozók jövedelmére kiterjedő vizsgálat ellenőriz) meghatározott mértéke a 
feltétel. 
 
32/B. § (1) Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező 
időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A települési önkormányzat, 2007. január 1-
jétől a jegyző időskorúak járadékában részesíti azt 

a) 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, 

b) 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, 

c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. 
 
Az időskorúak járadéka a jövedelemmel nem vagy alacsony összegű nyugdíjjal rendelkezők 
szociális biztonságát hivatott szolgálni.  
 
Míg Magyarországon a 65 éven felüliek aránya a 15-64 éves korosztályhoz viszonyítva 1870-
ben 4,77 %, 1960-ban 13,61 % volt, addig 2005-ben 22,6 %-ra emelkedett, s - az 
előrejelzések alapján - 2050-re ez 48,3 %-ra emelkedik. 
 
Az időskorúak járadéka a nyugdíjreformmal egyidejűleg, 1998-tól bevezetett szociális ellátás 
azok számára, akik jövedelemmel nem rendelkeznek, vagy jövedelmük olyan alacsony 
összegű, hogy ezáltal megélhetésük nem biztosított. A járadék havi teljes összege az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a, illetve egyedülálló esetén 95%-a. 
Amennyiben a jogosult saját jövedelemmel rendelkezik, a járadékot úgy kell megállapítani, 
hogy annak havi összege a saját jövedelemmel együtt érje el a fenti értékhatárokat. A törvény 
az időskorúak körében is a legrosszabb szociális helyzetben lévők, az egyedülálló idősek 
életkörülményeinek a javítását helyezi előtérbe, bevezetve az időskorúak járadékénak emelt 
összegű változatát, amely a nyugdíjminimum 130%-ának felel meg. Ezen intézkedéssel 
elsősorban az egyszemélyes háztartásban élő, 75 éven felüli idős emberek, így főként a 
kistelepüléseken lakó nők helyzete javult. 
Az időskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre és az ápolási díjra (a havi 
rendszeres szociális ellátás), valamint a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultság 
feltételeinek fennállását a jogosultságot megállapító szerv kétévente legalább egyszer 
felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is 
fennállnak, akkor az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább kell folyósítani. 
 
rendelkezésre állási támogatás 
 
A törvény értelmében az aktív korú hátrányos munkaerő-piaci helyzetű személyek a jövőben 
a rendszeres szociális segély helyett az ún. aktív korúak ellátására szerezhetnek jogosultságot, 
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amelynek keretében pénzbeli ellátásként rendelkezésre állási támogatás vagy rendszeres 
szociális segély, emellett közfoglalkoztatás és különböző típusú munkaerő-piaci, valamint 
szociális szolgáltatások járnak. Az ellátási rendszerbe történő bekerülés jogosultsági szabályai 
a jelenlegi segélyezési szabályokkal azonosak, tehát a jogosulti körben nincs változás. 
Ugyancsak nem változik a jelenlegi segélyezési szabályokhoz képest az a személyi kör, amely 
a továbbiakban sem lesz jogosult ellátásra. 
 
rendszeres szociális segély 
A rendszeres szociális segély a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező aktív 
korú személyek részére biztosít jövedelmet, és ezzel az Alkotmány 17.§-ában foglalt védelem 
biztosítását csaknem teljeskörűvé teszi. A rendszeres szociális segély a jövedelemmel nem 
rendelkező nyugdíjkorhatár alatti személyek számára legalább az emberi méltóság elemi 
fenntartásához szükséges jövedelem biztosítását célozza. 
 
Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján 

a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy 
b) az 55. életévét betöltötte, vagy 
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek 

valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási 
támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek 
ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben  nem tudják biztosítani, vagy 

d) a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételeknek megfelel, 
rendszeres szociális segélyre jogosult. 
 
Ápolási díj 
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 
Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja], ha állandó 
és tartós gondozásra szoruló 

a) súlyosan fogyatékos, vagy 
b) tartósan beteg 18 év alatti 

személy gondozását, ápolását végzi. 
Az ápolási díjat egy kivétellel az ápolást végző személy lakóhelye szerint illetékes települési 
önkormányzat jegyzője állapítja meg. 
 
Lakásfenntartási támogatás 
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk 
lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres 
kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A települési önkormányzat lakásfenntartási 
támogatást nyújt 
 

a) az e törvényben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (normatív lakásfenntartási 
támogatás), 

b) az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személynek, 
c) az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a 

továbbiakban: helyi lakásfenntartási támogatás). 
Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi 
összjövedelmének 20%-át meghaladja. 
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átmeneti segély 
 
A törvény az átmenetileg, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdők részére átmeneti 
segély megállapítását teszi lehetővé. Az átmeneti segély a szélsőséges szükséghelyzetben 
levők számára nyújtható olyan általános támogatási forma, amelyet az önkormányzat 
rendeletében meghatározott feltételek megléte esetén bárkinek nyújtani lehet.  
Ezt a juttatást a települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 
küzdő személyek részére nyújtja. Az átmeneti segély "átmenet" a nem-célzott és a céljellegű 
juttatások között. Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, 
akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy 
alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi 
segítségre szorulnak. 
 
Mivel az átmeneti segélyre – éppen az azt indokló körülmények (pl. tűzeset, árvíz, egyéb 
elemi kár, váratlan haláleset, betegség stb.) miatt – egyébként biztos jövedelemmel 
rendelkező ill. stabil anyagi helyzetben levő személyeknek is szüksége lehet, átmeneti segély 
kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. Adható alkalmanként és havi rendszerességgel. 
Az alkalmankénti segély "céltámogatásként", azaz gyógyszertámogatásként, illetve az 
egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként 
is megítélhető. A havi rendszerességgel adott átmeneti segély jövedelemkiegészítő 
támogatásként, rendszeres nevelési támogatásként, továbbá az önkormányzat rendeletében 
meghatározott más ellátási formaként is nyújtható.  
 
temetési segély 
 
A települési önkormányzat a rendeletében meghatározott feltételek szerint temetési segélyt 
állapíthat meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, 
hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési 
költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A jogosultság 
megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi 
jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, egyedül élő esetén annak 150%-ánál alacsonyabb 
nem lehet. 
A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés 
költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a 
kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. 
 
 
Természetben nyújtott szociális ellátások 

 
A természetbeni juttatások azt jelentik, hogy az önkormányzat fedezi az egyén vagy család 
meghatározott szükségleteit, ill. azokhoz hozzájárul. Egyes szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is 
nyújthatók.  
 
Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi díjak, 
illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, valamint a családi szükségletek 
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kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás. A gazdálkodást segítő támogatás lehet  
pl. földhasználat, mezőgazdasági eszközök, szolgáltatások nyújtása, stb. 
A természetbeni juttatások a céljellegű pénzbeni juttatásokhoz közel állnak, azokkal valójában 
felcserélhetők.  
 
 
Köztemetés. 
 
Természetbeni ellátás a köztemetés. A haláleset helye szerint illetékes települési 
önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a vagyontalan személynek közköltségen történő 
eltemettetéséről, akinek nincs vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója. 
Feltétel, hogy a kérelmezőnek nincs (ill. a közköltségen eltemetettnek nem volt) vagyona, 
amelyből a temetés költsége fedezhető lett volna. 
 
Közgyógyellátás 
 
Közgyógyellátás a szociálisan legrászorultabb személyeknek jár, akiknek körét a törvény 
részletesen meghatározza. A közgyógyellátás az egészségi állapot megőrzéséhez és 
helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére irányul, és feltétele, hogy a jogosult 
részére közgyógyellátási igazolványt állítsanak ki. Az ilyen igazolvánnyal rendelkező 
személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítás által támogatott egyes gyógyszerekre 
és gyógyászati segédeszközökre. 
 
Adósságkezelési szolgáltatás 
 
Az adósságkezelési szolgáltatás a lakhatással összefüggő hátralékok kezelésére 2003. óta 
igénybevehető támogatás. Csak meghatározott adósság mérték fölött, de ugyanakkor 
korlátozott mértékben, maximum az adósság 75%-áig, és maximum 200 ezer forintig 
nyújtható és feltétele az is, hogy . (A lakásfenntartási támogatás fent említett biztosításának 
célja, hogy a további adósságok keletkezését megelőzze.) Önkormányzati rendelet határozza 
meg azt a jövedelemhatárt és a helyben szokásos mértékű lakásnagyságot és minőséget 
amelyeken belül maradás a támogatás előfeltétele. A természetbeni szolgáltatás mellett az 
adósságkezelési szolgáltatás tanácsadást is jelent. 
 
Szociális szolgáltatások 
 
A kisegítő szociális támogatások sajátos csoportját alkotják a szociális szolgáltatások. Míg a 
pénzellátások és a természetbeni juttatások elsősorban az anyagi eszközök hiánya miatti 
nehézségek megoldásában segítenek,  
a szociális szolgáltatások személyes gondozás biztosításával az anyagi (pénzügyi) segítség 
mellett természetben nyújtanak gondozást és ellátást (amelyet egyébként a család nyújt).  
 
A szociálisan rászorultak részére a szolgáltatások biztosítása az állam, valamint az 
önkormányzatok kötelessége. Ez a szolgáltatási fajta kétféle lehet: alap- és szakosított ellátás. 
 
Az alapellátás megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan 
rászorulók részére saját otthonukban, a korábbi lakókörnyezetben önálló életvitelük 
fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból 
származó problémáik megoldásában, és – ameddig lehet – elkerülhetővé teszi az intézeti 
ellátást. 
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Az étkeztetés  
 
Az önkormányzat köteles legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodni azoknak, 
akik azt szociális helyzetük vagy fizikai, egészségi állapotuk miatt igénylik, de azt önmaguk 
illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 
 
A házi segítségnyújtás 
 
Az önkormányzat köteles segítséget nyújtani önmaguk ellátására képtelen, és senki által nem 
gondozott személyek és azon gyerekek nappali gondozásában, akik nappali vagy bentlakásos 
intézményben nem helyezhetők el, és a szülők nem, vagy csak részben tudják megoldani a 
gyermek napközbeni ellátását. 
 
A családsegítés. 

 
Az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok, illetve személyek 
szociális és mentálhigiénés ellátása. 
 
Az ápolást-gondozást nyújtó intézmények; 
Ilyenek különösen az idősek otthona, a pszichiátriai betegek otthona és a fogyatékosok 
otthona. 
 
A rehabilitációs intézmények 
Ilyenek különösen a különösen a pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek rehabilitációs 
intézménye és a fogyatékosok rehabilitációs intézménye. A rehabilitációs intézmény a 
bentlakók önálló életvezetési képességének kialakítását, illetve helyreállítását szolgálja. 
 
A nappali ellátást nyújtó intézmények; 
Ilyenek különösen az idősek klubja, a fogyatékosok nappali intézménye, a nappali melegedő, 
a szenvedélybetegek nappali intézménye. Ezek elsősorban a saját otthonukban élők részére 
biztosítanak lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint 
az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. A nappali melegedő viszont elsősorban a 
hajléktalan személyek nappali tartózkodására nyújt lehetőséget. 
 
Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 
Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ideiglenes jelleggel, folyamatos ellátást, illetve 
éjszakai benntartózkodást biztosítanak.  
 
Az egyéb speciális szociális intézmények. 
Ebbe az intézményi kategóriába vegyes funkciójú intézmények tartoznak, mint pl. az idősek 
gondozóháza, a fogyatékosok gondozóháza, a hajléktalanok éjjeli menedékhelye, a 
mozgássérültek és látássérültek intézményi keretek között történő rehabilitációs célú 
oktatását, képzését, valamint munkára való felkészítését végző, továbbá a bíróság által 
javítóintézeti nevelésre utalt fiatalkorúak intézeti ellátását megvalósító intézmények. 

 
Az egyes intézményekbe történő beutalás, ill. az elhelyezésért történő térítési kötelezettség az 
intézmény jellegétől, a beutalt, ill. a megfelelő hozzátartozó vagyoni, szociális és 
egészségügyi helyzetétől, valamint az ellátás indokaitól függ, és a teljes ingyenességtől a 
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költségek teljes megtérítéséig terjed. Ennek szabályait a kérdéseket a helyi önkormányzat 
rendeletben szabályozza. 
A lakóotthon 
 
A lakóotthon viszonylag új, nem önálló intézményi forma, hanem olyan intézmény, amelyet 
különböző specializált szolgáltatások esetében egyaránt alkalmazható, és az a célja, hogy az 
intézményi elhelyezéssel járó hátrányokat csökkentsék.  
A lakóotthon olyan nyolc-tizenkettő, pszichiátriai vagy szenvedély beteget, ill. fogyatékos 
személyt befogadó intézmény, amely az ellátást igénybe vevő részére életkorának, egészségi 
állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít. Olyan személyek 
helyezhetők el a lakóotthonban, akik önmaguk ellátására legalább részben képesek. Az 
elhelyezés életkori határa, hogy a beteg vagy fogyatékos személy a lakóotthonba kerülése 
időpontjában a tizenhatodik életévét már betöltötte, de a reá irányadó öregségi 
nyugdíjkorhatárt még nem érte el. 

 
 

22) Az Európai Szociális Charta 
 
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. 
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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. 
 
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. 

 
 

23) 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.  
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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.  
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. 
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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 
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. 
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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. 
 

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. 
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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 dzociális modelleket különböztetünk meg? 
9. Milyen négy pillérre épül az új magyar rehabilitációs rendszer? 
10. Milyen ellátások nyújthatók a nem rehabilitálható személyeknek? 
11. Mit értünk a munkához való jog pozitív tartalma alatt? 
12. A legfejlettebb rendszerekben a munkanélküliek részére fizetett juttatásokat milyen 

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

munkanélküliséget különböztetünk meg? 
14. Mit értünk a surlódásos munkanélküliség fogalma alatt? 
15. Kit illet meg álláskeresési járadék? 
16. Melyek az előnyben részesítés (pozitív diszkrimináció) feltételei? 
17. Mikor köteles a munkáltató rehabilitációs hozzájárulást fizetni? 
18. Melyek a családtámogatási ellátások? 
19. Milyen körülményektől függ az egy gyermekre járó családi pótlék összege? 
20. Mi az anyasági támogatás? 
21. Melyek a tipikusan előforduló, szociális segítséget igénylő helyzetek (az ún. 

klasszikus kockázatok)? 
22. Melyek a kisegítő jellegű szociális ellátások nyújtásának alapelvei? 
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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  
 
 
 
 


