
Jogszigorlat 
SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK; DIAKÓNIA ALAPSZAK 

 
 

Közigazgatási jog és állampolgári ismeretek, család- és gyermekvédelmi jog 

 

1. A Magyar Köztársaság Alaptörvénye, jellege, fontosabb rendelkezései. A házasság a magyar családjogban, a 

házasság megkötése, érvénytelenségi okok. 

 

2. A Magyar Köztársaság Alaptörvénye, jellege, fontosabb rendelkezései. Házastársi vagyonközösség, a 

házasság megszűnése. 

 

3. Az államszervezet, Köztársasági Elnök, Országgyűlés, Kormány, Bírói szervezet. A családi jogállás, az 

apaság vélelme, a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat. 

 

4. A jogalkotás menete, jogforrás, jogforrási hierarchia. A rokonság és a rokontartás szabályai a Csjt. szerint. 

 

5. Az állampolgárság és az állampolgársággal járó egyes jogok és kötelezettségek rendszere, az állampolgársági 

eljárás. Az örökbefogadás célja, joghatása, tartalma, megszűnése. 

 

6. A tulajdonjog alapvető szabályai. A szülői felügyeleti jog, tartalma, szünetelése, megszűnése. 

 

7. A tulajdonjog alapvető szabályai. A gyermekek elhelyezésére vonatkozó szabályok, kapcsolattartás. 

 

8. Az öröklési jog alapvető szabályai. A gyámság fogalma, tartalma, a gyámrendelés szabályai, a gyámság 

megszűnése. 

 

9. A közigazgatás fogalma, szerepe, feladata. A gyermekvédelem rendszere, a gyámügyi igazgatás rendszere, a 

gyámhatóságok. 

 

10.  Az önkormányzatok feladata, célja, rendszere. A helyi önkormányzat feladata a gyermekvédelemben, a 

gyámügyi igazgatás szervei 

 

11. A települési önkormányzat képviselőtestületének szervezete, működése, döntései. A kiskorúakról való állami 

gondoskodás formái, tartós és átmeneti nevelésbe vétel, a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló egyes 

gyermekek gyámsága. 

 

12. A közigazgatási hatósági eljárás és szakaszai. A gyermekjóléti alapellátások rendszere (pénzbeli, 

természetbeni) 

 

13. A közigazgatási hatósági eljárás és szakaszai. A gyermekvédelmi intézkedések (védelembe vétel, ideiglenes 

hatályú elhelyezés, átmeneti, tartós nevelésbe vétel), az intézkedésre jogosult hatóságok. 

 

14. A közigazgatási hatósági eljárás és szakaszai. A gyermekvédelmi intézkedések tartalma, feltételei, időtartama 

– kitérve a szülői felügyeleti jog alakulására. 

 

15. A közszolgálati szféra személyi állománya, a köztisztviselők jogállása. Gyermekvédelmi szakellátások, a 

gyermekvédelmi szolgálat és szakszolgálat, gyermekvédelmi szolgáltatás, szakszolgáltatás. 

 

16.  A személyes adatok védelme és a közérdekű adatok nyilvánossága. Nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, 

helyettes nevelőszülő, helyettes szülő hálózat ill. mindkettő speciális esetei, feltételei. 

 



Munkajog, társadalombiztosítási és szociális jog 

 

 

1. A munkavégzésre irányuló különböző jogviszonyok elhatárolása; a munkajog kialakulása, története és 

rendszere;. Biztosítási – segélyezési − univerzális rendszerek (elméleti összehasonlítás). 

 

2. Alapelvek a munkajogban (kiemelten: egyenlő bánásmód). Társadalombiztosítás – magánbiztosítás 

elhatárolása, TB-történet. 

 

3. A Munka Törvénykönyvének hatálya. A munkaviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatok, az érvényesség, az 

érvénytelenség, az elévülés. A társadalombiztosítási ellátások rendszere és jogforrásai. 

 

4. A munkajog jogforrási rendszere. A társadalombiztosítási ellátások rendszerének fedezete, a jogosultak köre. 

 

5. A munkaviszony alanyai, a munkaviszony létesítése, időtartama. A társadalombiztosítási ellátások rendszere 

és jogforrásai. 

 

6. A munkaviszony módosulása, módosítása; jogutódlás. A társadalombiztosítási ellátások rendszerének 

fedezete, a jogosultak köre. 

 

7. A munkavégzés szabályai. Átirányítás, kiküldetés, kirendelés. Rokkantsági nyugdíj; rehabilitációs járadék. 

 

8. A munkaviszony megszűnése és megszüntetési rendszere (az egyes megszüntetési módok részletezésével). 

Hozzátartozói nyugellátások. 

 

9. Eljárás a munkaviszony megszűnése és megszüntetése esetén. A munkaviszony jogellenes megszüntetése és 

jogkövetkezményei. Üzemi baleset és foglalkozási megbetegedés. A baleseti ellátások rendszere. 

 

10. A tanulmányi szerződés. A magyar nyugdíjrendszer bemutatása (pillérek). Öregségi nyugdíj (formái, a 

nyugdíj összegének megállapítása, korkedvezmény, korengedmény, előrehozott öregségi nyugdíj). Eljárási 

szabályok (igényérvényesítés, folyósítás, jogorvoslat). 

 

11. A munkaidő és a pihenőidő szabályai. Magánnyugdíj (a 2. pillér bemutatása), aktuális kérdések. 

 

12. A munka díjazása és a munkabér védelme. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai. 

 

13. A munkavállaló és a munkáltató kártérítési felelőssége. A családtámogatási ellátások rendszere és szabályai. 

 

14. A munkaügyi vita. A foglalkoztatáspolitika intézményrendszere.  

 

15. A munkaügyi ellenőrzés rendszere. Az álláskeresési támogatás (járadék, segély). 

 

16. Atipikus munkaviszonyok (pl.: munkaerő kölcsönzés, távmunka.) Az 1993. évi III. tv. Szt. szerinti szociális 

rászorultságtól függő pénzbeli ellátások és természetben nyújtott ellátások. 

 

 


