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I. A szociális munka elmélete és gyakorlata 
 

 
1. Az általános szociális munka meghatározási formái; globális definíciója; ismeretalapja; célja; 

a humánökológiai rendszer elmélete; szociális munka eljárásfajtái 

2. A szociális munka szakmává válásának főbb állomásai nemzetközi, ill. hazai viszonylatban  

3. Értékek, etikai irányelvek a szociális munkában, etikai dilemmák. A Szociális Munka Etikai 
Kódexe (története, felépítése) 

4. A segítő munka kockázatai. A kiégés okai, tünetei, kezelési lehetőségek. Esetmegbeszélés, 
szupervízió.  

5. Az esetmunka folyamata. A problémamegoldó modell alkalmazása a szociális munkában. 

6. Szociális munka a családokkal (a családi életciklusok mentén kialakuló problémák kezelése; 
a családsegítés szerepe; feladatai; színterei és törvényi szabályozása). Krízis fogalma, 
fajtája, fázisai. Krízisintervenció a szociális munkában. A veszteségek kezelése a családban. 

7. Szociális munka csoportokkal (a csoportmunka definíciója; a szociális munkás, mint a 
csoport vezetője, a csoporttervezés folyamata).  

8.  Közösségi szociális munka elméletei, módszerei és gyakorlata (közösségelméletek, 
szomszédsági munka, társadalmi nyilvánosság, közösségi módszerek kialakulása, 
együttműködést fejlesztő módszerek; aktivizáló módszerek szükséglet felmérés, fejlesztés, 
tervezés, szervezés, akciók, mozgósítás, társadalmi szervezetek a közösségfejlesztés 
területén, hazai közösségfejlesztési aktualitások). 

9. Szociális munka idősekkel (időseket érintő demográfiai változások; társadalmi megítélés 
szerepe az idősek helyzetének alakulásában; az öregedés biológiai; pszichológiai 
szociálpszichológiai jellemzői; idősellátás intézményrendszere; jogi szabályozás; szociális 
munkás feladatköre). 

10. Szociális munka gyermekekkel (gyermekvédelem rendszere Magyarországon; gyermekjóléti 
szolgáltatás és gyermekjóléti szociális munka; gyermekbántalmazás esetkörei és kezelési 
alternatívái): 

11. Szociális munka speciális területei: iskolai szociális munka, ill.  kórházi szociális munka(célja, 
keretei, tevékenységi köre; jogi szabályozás). 

12. Szociális munka szenvedélybetegekkel (addikciók kialakulásának  kezelésének hármas 
meghatározottsága. Főbb szer- és viselkedéses addikciók. Addikció és a család. Terápiás 
módszerek. Az ellátórendszer működése, jogi szabályozás). –frissített! 

 
13. A szociális munkás szerepe a hajléktalanság kezelésében (hajléktalanná válás okai, 

hajléktalan ember szükségletei, mentális problémái; hajléktalan ellátórendszer). 
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II. Társadalom- és szociálpolitikai ismeretek 

 

 

1. Szegénygondozás nemzetközi történetének főbb alakzatai (középkortól - XIX. század 
közepéig). A szegénység definíciói, okai és funkciói. 

2. Szegénygondozás történetének főbb alakzatai Magyarországon (középkortól-1945-ig, 
törvények, megoldási módok) A szegénység leküzdését célzó stratégiák. Társadalmi 
kirekesztődés. 

3. Állami szociálpolitika megjelenésének kezdete (mely problémákra adott választ) mind 
nemzetközi, mind hazai viszonylatban. Szociálpolitika meghatározása. 

4. A jóléti állam meghatározása, kialakulása és fejlődése. Jóléti modellek. A jóléti állam 
"válsága". A "válság" társadalmi - gazdasági - politikai okai. A jóléti állam jelenlegi helyzete. 

5. Szociálpolitika az államszocializmus időszakában. Szociálpolitikai technikák és alapelvek.  

6. Társadalombiztosítás kialakulásának története. A társadalombiztosítás meghatározása, 
jellemzői. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási ellátások.  

7. Történelem során milyen munkásvédelemi intézkedések születtek mind nemzetközi mind 
hazai viszonylatokban. A szociálpolitikát meghatározó tényezők (politika, gazdaság, 
értékek, hagyományok). 

8. Történelem során milyen intézkedések történtek a hazai mezőgazdálkodási dolgozók 
érdekében. Családpolitika, családtámogatási rendszer. 

9. Oktatáspolitika, foglalkoztatáspolitika, munkanélküliség Magyarországon és a munka-
nélküliség kezelésének lehetőségei.  

 

 

 
 


