Társadalombiztosítás specializáció
A specializáció tárgyai:
-

Közigazgatási alapismeretek:

A hallgatók ismerjék meg átfogóan a végrehajtó hatalmat megtestesítő közigazgatás
szervezetrendszerét - melynek alapvető funkciója a törvényhozó szervek által meghatározott
feladatok közhatalommal és egyéb szervezési eszközökkel történő végrehajtása,
megvalósítása - és annak sajátosságait, tudjanak különbséget tenni a közigazgatás két
alrendszere, az államigazgatási és az önkormányzati igazgatás között.
Ennek érdekében megismerhetik az államigazgatás központi és helyi szerveinek jellemzőit és
típusait, a kormány szervezetére és működésére, illetve feladat- és hatáskörére vonatkozó
főbb szabályokat. Az ismeretek elsajátításának célja, hogy legyenek képesek értelmezni az
önkormányzatiság lényegét, tudják felsorolni és bemutatni a helyi önkormányzatok típusait,
amelynek rendszere az utóbbi évekbe és hónapokban jelentős változáson ment át.
Rendelkezzen ismeretekkel az önkormányzatok feladatairól, az önkormányzatok
szervezetéről és főbb működési szabályairól. továbbá a kormányzat civil partnereiről, a
nonprofit szervezetekről. Ezek hozzájárulhatnak ahhoz is, hogy közigazgatási jogalanyként
érdekeiket maximálisan tudják érvényesíteni, ebben másokat is segíthessenek miután a
közigazgatási hatósági eljárás alapelveit és alapvető szabályait is megismerték.
-

Társadalombiztosítás igazgatási rendszere:

A képzés célja, hogy a hallgatók részletesen megismerhessék a magyar társadalombiztosítás
alanyait, különös tekintettel a zavartalan működését biztosító szerveket, kormányzati
szervezeteket. Az igazgatási rendszer folyamatos átalakításának megértéséhez
megismerhetik a kötelező társadalombiztosítási rendszer kialakulását és fejlődését és
kihívásait a jövőre nézve. Részéletesen megismerhetik az igazgatási szervek feladat és
hatáskörét, kapcsolataikat a nemzetközi társszervezeteikkel, továbbá szakmai irányításukat
ellenőrzési lehetőségeiket. Az igazgatási rendszer 2015. április 1 napjával újra változott ezért
jelenlegi működésüket is részletesen áttekintjük, elemezzük, figyelemmel a szociális
igazgatási szervekkel való kapcsolatukra is. Tekintettel arra, hogy minden ember és
munkáltató alanya a társadalombiztosításnak ezért megismerhetik a munkáltatók
társadalombiztosítási feladatait is a humán erőforrások-gazdálkodás és társadalombiztosítás

kapcsolatrendszerét. Ezáltal képesek lesznek a társadalombiztosítással összefüggő szabályok
adaptálására és alkotó továbbfejlesztésére mind a magánéletükben (saját ügyeikben) mind
munkahelyeiken a munkaügyi kapcsolatok alakításában a szociális biztonság érdekében.
-

Szociálpolitika és szociális jog:

A tárgya oktatásának célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a tárgykörökhöz kötődő fogalmakat,
megismerjék a társadalompolitika e fontos alrendszerét, valamint annak eszközeit.
Ennek keretében ismereteket szereznek a társadalom- és szociálpolitika fogalmi
rendszeréről, társadalompolitikai értékekről, a szociálpolitika célrendszeréről, alapelveiről,
technikáiról, és nem utolsó sorban a rendelkezésre álló forrásokról, azaz pénzügyi fedezetről
szereplőiről, alanyairól. A tágabb értelembe vett szociálpolitikának minden ember előbbutóbb az alanya lesz, pl. a gyermekek nevelése, esetleges betegsége idejére majd nyugdíjas
évtizedeiben. A tárgy oktatása alkalmat ad a hallgatók személyes attitűdjének formálására,
olyan kulcsfogalmak segítségével, mint társadalmi egyenlőség, deviancia, kirekesztés,
esélyegyenlőség, felelősség.
Szociális jogi oktatás során megismerhetik, hogy munkabér és egyéb kereseti forrás
(jövedelem) hiányában az érintett állampolgárok és eltartottjaik (családtagjaik) megélhetése
hogyan lehet biztosított, milyen ellátási és támogatási formák útján. Megismerhetik milyen
támogatások léteznek, azokat mely feltételek fennállása esetén hol és hogyan lehet igényelni
Jártasságot szerezhetnek ezáltal a szociális ellátások és családtámogatási ellátások területén.
Megszerzett ismereteiket széles körben hasznosítani tudják.
-

Nyugdíjrendszerek:

A hallgatók megismerhetik napjaink aktuális állami nyugdíjrendszerét, pilléreit, amelynek
ismeretéhez elengedhetetlen a rendszer történeti megismerése. A társadalombiztosítási
nyugdíjszolgáltatások rendszerét azok finanszírozás oldaláról ismerhetik meg. Megismerhetik
miért szükséges a nyugdíjkorhatár fokozatos emelése, s milyen kihívásokkal kell a
nyugdíjrendszernek húsz-harminc év múlva szembesülnie. A képzés külön foglalkozik az
úgynevezett nemzetközi nyugdíjügyekkel mind az Uniós és Unión kívüli országok esetében is.
Különös hangsúlyt kap a nyugdíj igénylés eljárási rendjének megismerése, a nyugdíjasok
támogatásának esetleges lehetőségei. (méltányosság, segélyezés). Alapjaiban megismerhetik
a nyugdíjszámítás módját, viszont az nem ezen képzés célja, hogy pontos nyugdíjakat
tudjanak kiszámolni a hallgatók.
Az előadás során megismerhető a teljes nyugdíjrendszerhez kapcsolódó jogszabályi háttér,
ideértve az önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztárak és más öngondoskodási formák
szabályozását is.

-

Egészségbiztosítás:

A tárgy oktatásának célja a kötelező egészségbiztosítás szervezeti, működési rendszerének, a
természetbeni és pénzbeli szolgáltatások igénybevételi rendjének, a szolgáltatások
finanszírozásának megismertetése a hallgatókkal.
Nemcsak az egészségbiztosítási törvényt, hanem az egészségügyről szóló törvény fontosabb
rendelkezéseit is megismerhetik a hallgatók a finanszírozási, költségvetési lehetőséggel. A
jelen egészségügyi helyzet elemzését, megtárgyalását követően az új egészségügyi stratégia
ismeretében tudhatják meg az egészségügy-politika tervezett jövőbeni intézkedéseit. A
képzés során kiemelten kezeljük a rokkantsági nyugdíj megszűnését követően a megváltozott
munkaképességű személyeket megilleti ellátásokat, azok jogosultsági feltételeit aktuális
kérdéseit.
Megismerhetik az egészségügyi szervezetrendszer jelenleg működő intézményeit és
feladatait ideértve a betegjogok terüleletét is.
-

Bérügyi szakfeladatok:

A képzés elsődleges célja, hogy a társadalombiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló
járulékfizetési kötelezettség előírásait pontosan ismerjék, a levonandó (befizetendő)
járulékok mértékével együtt.
A hallgatók megismerhetik továbbá a munkabérrel és különböző bérelemekkel kapcsolatos
munkajogi, társadalombiztosítási és adózási szabályokat. A célja, hogy ismerjék a távolléti díj,
a költségtérítések, béren kívüli juttatások elszámolását, a levonások érvényesítési szabályait
és tényleges érvényesítését. Továbbá a munkaviszony megszüntetésekor járó juttatások
elszámolásában, a munkáltatói kötelezettségek és kifizetőhelyi feladatok vonatkozásában is
ismereteket szerezzenek.
A képzés fő célja az úgynevezett Tbj a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény részletesebb megismerése
adózási ismeretek kíséretében.

