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Tantárgy felvételének előkövetelménye: - 

 

További képzések, amelyekben a tárgy kötelező vagy kötelezően választható (félévszám): - 

Tantárgy célja és feladata a képzés céljának megvalósításában:  

A társadalmi, szakmai és jogi normák természetének, összefüggéseinek feltárása; a vezető kettős – 

normaalkalmazó és normaalkotó – szerepének felmutatása; a joggal kapcsolatos alapvető (vezetői) attitűd 

formálása: a jog eszközként és igazodási pontként való megközelítésének támogatása. 

 

Tantárgy tematikájának (tananyag) leírása:  

A hallgató az életünket és munkánkat alapjaiban befolyásoló társadalmi és szakmai normák áttekintése 

nyomán megismerkedik ezek legfőbb jellemzőivel, illetve ezeknek a jogi normákkal való kapcsolódási 

pontjaival. Képet kap ezek hasonlóságairól és különbözőségeiről, egymásra hatásukról, 

összefüggéseikről, a jogi normák minden más normától megkülönböztető sajátosságairól. A jogi 

szabályozás általános társadalmi funkcióinak bemutatására építve a hallgató elmélyülhet a jognak a 

szociális szakmára gyakorolt hatásaiban, megismerkedve a szociális jog legfőbb elemeivel, alapelveinek 

értelmezési lehetőségeivel, kapcsolódást teremtve a szociális ágazat paradigmáit érintő stúdiummal is. 

A szociális szférát érintő nemzetközi egyezményeken keresztül megismerkedik az emberi jogi 

megközelítés lényegével, annak gyakorlati hatásával és kritikájával. Rendszerbe helyezheti a jogi 

szempontból sajátos szabályozó eszközök: ágazati stratégiák, koncepciók, intézkedési tervek szerepét, 

melynek tartalmi vonásaiban a kapcsolódó tárgy révén mélyülhet majd el. Mindezen - szervezeti 

szempontból - külső szabályozók áttekintésére építve megfogalmazódik a szociális szervezet belső 

szabályozóinak szerepe, összefüggése a fentiekkel, és mindezek hatása a működésre. A tárgy a 



 
 

 

jogalkotás és jogalkalmazás viszonyának feltárása nyomán ráirányítja a figyelmet a vezetőnek illetve a 

szakma művelőinek a normák alakulásában és aktív alakításában betöltött szerepére. 

 


