JOG SZIGORLATI TÉTELEK
Szociális munka BA harmadéves hallgatók számára
206/2017. tanév őszi szemeszter
Jogi szigorlatra az ötödik félév végén kerül rá sor, az alábbi
tárgyak ismeretanyagából tételsor alapján: A jogtudomány
alapjai,

Szociális

jog,

Közigazgatási

jog,

Családjog

és

gyermeki jogok.
Szigorlatozni csak az jöhet, akinek a szigorlatot képező tárgyakból
legalább elégséges érdemjegye van!
A felkészülés alapja minden kérdés esetében az órákon elhangzott
előadások anyaga, valamint a megjelölt szakirodalom.

Jogtudomány alapjai
1.

A jogszabály szerkezete

2.

A jog ágazatai (a jog horizontális tagozódása)

3.

A jogforrások hierarchiája (a jog vertikális tagozódása)

4.

A jogszabály időbeli, területi és személyi hatálya

5.

Emberi jogok

Kötelező irodalom: Szabó Miklós: Jogi alapfogalmak. Bíbor kiadó, 2003.

Család és gyermeki jogok
6.

A házastársak fontosabb jogai és kötelezettségei

7.

Házassági vagyonjog

8.

Az alapvető gyermeki jogok

9.

A szülők kiskorú gyermekeikre vonatkozó kötelezettségei

10.

A szülői felügyelet általános szabályai

Kötelező irodalom: A házasságról, a családról és a gyámságról szóló
törvény, valamint a Gyermekek jogairól szóló törvény

Közigazgatási jog
11.

Az igazgatás fogalma, alanya, tárgya, tartalma, fajai, az igazgatás,
vezetés, irányítás kapcsolata.

12.

A közigazgatás szervezéstudományi és jogtudományi fogalma.

13.

A közigazgatási jog forrásai (sajátosságok, a jogismeret technikai
eszközei).

14.

A közigazgatás központi szervei (a Kormány és a Kormány
tevékenységét közvetlenül segítő szervek, helyi és területi
önkormányzati igazgatás elméleti alapjai, a helyi önkormányzás
általános szabályai, a települési önkormányzat).

15.

A közigazgatási hatósági eljárás fogalma, tagozódása, szabályozása, a
törvény célja, alapelvei.

Kötelező irodalom: a tematikában megjelöltek:

Szociális jog
16.

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások és természetben
nyújtott szociális ellátások

17.

Szociális szolgáltatások

18.

Foglalkoztatáspolitika aktív eszközei

19.

Foglalkoztatáspolitika passzív eszközei, közfoglalkoztatás

20.

1997. évi XXXI. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról: pénzbeli és természetbeli ellátások, hatósági intézkedések

21.

1997. évi XXXI. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról: személyes gondoskodást nyújtó ellátások

22.
1998. évi LXXXIV. törvény, a családok támogatásáról:
családtámogatási ellátási formák
23.Társadalombiztosítási ellátások (a rendszer rövid bemutatása)
Kötelező irodalom: dr. Havasi Virág tanárnő által kiadott kézirat
Miskolc, 2016. november 8.
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