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Beosztása,
tudományos
fokozata

Tantárgy óraszáma
Tanóra típusa
Meghirdetési időszak
Kreditszám
A tantárgy célja

levelező tagozaton 16 tanóra/félév
előadás
őszi félév
3 kredit
Az ellátotti jogok megismerése
Az ellátotti jogvédelem intézményrendszerének megismerése
Az ellátottjogi képviselet szervezeti hátterének, működésének, a
szolgáltatás igénybevételének megismerése
Ellátottjogi esetek megoldásának elsajátítása készség szinten
(módszertan)
Szükséges előtanulmányok, Alapjogi ismeretek (Emberi jogok, állampolgári jogok)
feltételezett tudásanyag
Emberi jogok szabályozása nemzetközi dokumentumokban
Szociális jogi ismeretek (a személyes gondoskodást nyújtó
intézményekre vonatkozó jogszabályok ismerete)
Tantárgyi leírás
Ellátotti jogok (általános és speciális)
Az ellátottjogi jogvédelem intézményrendszere
Az ellátottjogi képviselet jogintézménye; az ellátottjogi képviselő
feladat- és hatásköre, kompetenciahatára, eljárása/intézkedései; az
ellátotti jogvédelem fogalma, elhatárolása az általában vett
jogvédelemtől illetve az érdekvédelemtől
Ellátottjogi esetek megoldása
- az általános ellátotti jogok témaköréből
- a fogyatékos személyek jogainak témaköréből
- a demens betegek jogvédelmének témaköréből
- a hajléktalanok jogvédelmének témaköréből
- a szociális alapszolgáltatásokban részesülők jogvédelmének
témaköréből
- a bentlakásos intézményekben élők jogvédelmének
témaköréből
- a korlátozó intézkedésekkel összegfüggésben
Kötelező és ajánlott
irodalom

Kötelező:
Magyarország Alaptörvénye
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a betegjogokról
szóló szakaszok kivonata)
Az egészségügyről és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről szóló 1997. évi XLVII. törvény

A 214/2012. (VII.30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi,
Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
A 60/2004. (VII.6.) ESzCsM rendelet a pszichiátriai betegek
intézeti felvételének és az ellátásuk során alkalmazható korlátozó
intézkedések szabályairól
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SzCsM
rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló 9/1999. (IX:24.) SzCsM rendelet
A Polgári Törvénykönyről szóló 1959. évi IV. törvény (kivonat a
jogképesség, cselekvőképesség, gondnokság témaköréről szóló
rendelkezésekből)
Az előadások anyaga (a hallgatók prezentációk formájában
elektronikusan megkapják)
Ajánlott irodalom:
Esettanulmány a jogvédelem témaköréből
Jogvédelmi füzetek sorozat (Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi
Közalapítvány, illetve a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
kiadványai – a jogszabályi változások miatt az előadásokon
elhangzottak szerint aktualizálva!) pl.
Érdekvédelem és érdekképviselet a szociális szolgáltatásokban
A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a munkaköri
leírás az ellátottjogi képviselő szemszögéből
Bentlakásos otthonokban élő alkoholfüggők és környezetük
jogvédelme
A hajléktalan emberek jogsérelmei és jogvédelme
Demens betegek jogsérelmei és jogvédelme
Az alapszolgáltatásokban részesülők jogvédelme
Fogyatékos személyek jogai és jogsérelmei
Korlátok – korlátozások és az ebből adódó jogsérelmek
Ismeretek
ellenőrzésének módja
Tantárgy tárgyi
követelményei
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