
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális Munka Alapszak 

Általános Szociális Munka 

 

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 
 

Kérjük a tételek komplex kidolgozását az intenzív- és az előszakosodás gyakorlatán, valamint 

az összes tantárgyblokkban elsajátított ismeretek és gyakorlati tapasztalatok alapján. 

 

1. a., A szociális munka fogalmának meghatározása és értelmezése, alapelvek és értékek a 

Szociális Munka Etikai Kódexben. 

b., A szegénység fogalmának értelmezése; a társadalom és szociálpolitika eszközei és válaszai 

kirekesztésre; a szegénység társadalmi megítélésének történeti vizsgálata. 

 

2. a., Szociális ellátó rendszerek, személyes gondoskodást nyújtó intézmények. 

b., A társadalmi újratermelési modell bemutatása 

 

3. a., A professzionális szociális munka és a szociális képzés nemzetközi és hazai története. 

b., A szociálpolitika és társadalompolitika fogalmának meghatározása és fogalmi elemei 

 

4. a., A szociális munka kapcsolata az emberi szükségletekkel. 

b., A szociálpolitika értékei, a szabadság, egyenlőség értelmezése. 

 

5. a., A magyarországi szociális munka céljai, lehetséges típushibái. 

b., A szociálpolitika alapelvei- a felelősség kérdése, az egyéni és társadalmi felelősség 

értelmezése. 

 

6. a., Közösségfejlesztés, a közösségi szociális munka célja, feladatrendszere és dilemmái. 

b., A szociálpolitika alapelvei - a biztonság, a társadalombiztosítási rendszerek fejlődése, a 

magán és társadalombiztosítás jellemzői és lehetőségei. 

 

7. a., Szociális esetmunka, az egyéni esetkezelés folyamata. 

b., A szociálpolitika alapelvei - a prevenció és korrekció lehetősége a szociálpolitikában. 

 

8. a., Krízis meghatározása, a krízisek fajtái és a krízisintervenció alapelvei, lépései a szociális 

munkában. 

b., A szociálpolitika alapelvei - az univerzalitás és szelektivitás értelmezései, érvek és 

ellenérvek az univerzalitás és szelektivitásról. 

 

9. a., A szupervízió meghatározása, helye és szerepe a szociális munkában. 

b., A szociálpolitika alapelvei - a pénzbeli avagy természetbeni, otthoni, avagy intézményes 

ellátás jellemzői. 

 

10. a./1. Csak az Egészségügyi előszakosodásban részt vetteknek: 

Fogyatékkal élő, illetve krónikus betegek komplex rehabilitációjával kapcsolatos feladatok. 

a./2. Csak a Komplex család- és ifjúságvédő előszakosodásban részt vetteknek: 

Családokra irányuló szociális munka módszerei munkanélküliekkel, díjhátralékosokkal és a 

családon belüli erőszak áldozataival. 

a./3. Csak a Közszolgálati menedzsment előszakosodásban részt vetteknek: 

A stratégiakészítés folyamata közszolgálati szervezetekben. 

b., A szociálpolitika értékei, igazságosság és szolidaritás értelmezése. 



11. a., A szociális csoportmunka szerepe a szociális munkában; alapelvei, központi kérdései 

és a csoportmunka típusai. 

b., Önkormányzati szociálpolitika: szolgáltatás tervezés, fejlesztés és működés helyi szinten. 

 

12. a., A szociális csoportmunka során a csoportban kialakuló szerepek, a szociális munka 

stratégiái a diszfunkcionális szerepek megszüntetésére. 

b., A jóléti pluralizmus értelmezése és a non-profit szerveződések szerepe, feladatai a 

szociálpolitikában. 

 

13. a., A csoport megalakulásának tervezési elemei és a csoportmunka felmérésének 

módszerei. 

b., Családtámogatási rendszerek Magyarországon, a szociálpolitika lehetõségei a gyermeki 

jólét biztosítása területén. 

 

14. a./1. Csak az Egészségügyi előszakosodásban részt vetteknek: 

A prevenció és korrekció területei a pszichiátriai és szenvedélybetegek körében, 

egészségügyi és szociális ellátórendszerben. 

a./2. Csak a Komplex család- és ifjúságvédő előszakosodásban részt vetteknek: A 

gyermekvédelem fogalma, szolgáltatások és a gyermeki jólét biztosítása a szociális munka 

eszközeivel. 

a./3. Csak a Közszolgálati menedzsment előszakosodásban részt vetteknek: A szociális 

ellátások menedzsmentje: szakmai prioritások és helyi szükségletek, valamint forrásteremtés 

gyakorlata. 

b., "Minden szociálpolitika alapja a lakás" – az állami szubvenció formái a rendszerváltás 

előtt és után. 

 

15. a., Szenvedélybetegségek kezelése a szociális munka eszköztárával. 

b., A lakáspolitika aktuális kérdései, támogatási formái. 

 

16. a., A társadalmi befogadás, integráció területei és a szociális munkás feladatai a cigány 

kisebbség vonatkozásában. 

b., Díjhátralékosság és hajléktalanság - a szociálpolitika eszközei és szolgáltatásai a 

megelőzésben és a kezelésben. 

 

17. a., Hajléktalanság fogalma, a hajléktalan-ellátás rendszere és a szociális munka módszerei  

megelőzésben és a probléma kezelésben. 

b., A produktív szociálpolitika sajátosságai Magyarországon 

 

18. a., Az idősek körében végzett szociális munka, a fejlesztés tendenciái napjainkban. 

b., A szociálpolitika eszközei a munkanélküliség kezelésében, a foglalkoztatás bővítésében. 

 

19. a., A rehabilitáció fogalma, eszközei, területei a szociális munkában. 

b., A jóléti állam meghatározása, típusai, létrejöttének okai és aktuális problémái 

 

20. a., A munkanélküliség kezelésének lehetőségei a szociális munkában. 

b., "Túl sokat költünk szociálpolitikára?" – érvek és ellenérvek a szociálpolitikai kiadásokról 

(főként nyugdíjrendszer, segélyezés és a családi pótlék). 

 


