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i.  az élethez és az emberi méltósághoz 
való jog

1. Halálbüntetés
2. Abortusz
3. Eutanázia
4. Bioetika
5. A kínzás tilalma

ii.  a hátrányos megkülönböztetés  
tilalma

1.  A diszkriminációtilalom mint mérce, mint al-
kotmányos elv

2. A megkülönböztetés-mentes bánásmód joga
3. Nők és férfiak
4. Fogyatékkal élők
5. Nemzeti és etnikai kisebbségek

iii. kisebbségi jogok

1. Nemzeti és etnikai kisebbségek
2. Vallási kisebbségek

iv.  a véleménynyilvánítás  
szabadsága

1. Politikai beszéd
2. Gyűlöletbeszéd
3. Becsületsértő beszéd
4. Kereskedelmi beszéd
5. Pornográfia

v. információs jogok

1. A személyes adatok védelme
2. A közérdekű adatok nyilvánossága

TÁMOp-pROJEKT Az ELTE TÁTK-ON

Az ELTE TÁTK-n elindult „A szociálpolitikus és szociális munkás képzés megújítása az EL-
TE és a BCE együttműködésében (SZOCMEG)” című projekt, amelyet az Európai Unió, az 
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósítunk meg.

A jóléti szektorban mindenütt földrengésszerű változások zajlanak napjainkban. A gazdasá-
gi megroppanás és a jóléti állam válsága miatt keletkezett új kihívások korszerű válaszokat 
igényelnek a szociális szakmáktól is. Az ELTE élen járt a szociálpolitika és szociális mun-
ka hagyományos egyetemi szakok bevezetésében, valamint a mesterszakok akkreditációjában. 
A megváltozott körülményekhez másfajta oktatásszervezési módszerek, új tananyagok szük-
ségesek – a korábbi magas színvonal megőrzése érdekében. Ezért az oktatási tartalmakat és a 
képzés során elsajátítandó készségeket folyamatosan karban kell tartani, frissíteni kell. Pályá-
zatunk a hagyományokra épül ugyan, de konzorciumi partnereinkkel (a Budapesti Corvinus 
Egyetemmel és a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesülettel) együtt egyes területeken a tar-
talmakat és az ismeretek átadásának módját korszerűsítjük; lehetővé tesszük az eddigi szétta-
golt tantárgyi struktúra részbeni átalakítását, valamint új tantárgyblokkok bevezetését.

A támogatás összege: 74,9 millió Ft. A projekt keretei között kidolgozunk két tantárgyi mo-
dult (társadalmi nem [gender] és epidemiológia címmel), összeállítunk (a szociális munka, 
szociálpolitika témakörében) öt szöveggyűjteményt, lefordítunk három kötelező irodalomként 
használatos könyvet, illetve írunk két új könyvet, továbbá elkészítünk két elektronikus jogi 
oktatóanyagot, tizenegy új tantárgyi tematikát (melyek közül hat angol nyelvű lesz) stb.

A projekt kódszáma: TAMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-0043.
További információ az ELTE TÁTK honlapján található: www.tatk.elte.hu 

A projekt keretében Halmai Gábor, Juhász Gábor, Majtényi Balázs és Salát Orsolya szer-
kesztésében elkészül az Emberi jogok című elektronikus szöveggyűjtemény a következő tarta-
lommal:
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vi.  a gyülekezés és az egyesülés  
szabadsága

1. Gyülekezési jog
2. Egyesülési jog

vii. politikai és részvételi jogok

1. Az állampolgárság és a státuszjogok
2. Választójog
3. A népszavazáshoz való jog
4. Kampányfinanszírozás

viii. lelkiismereti és vallásszabadság

1. A vallásszabadság mint egyéni jog
2.  A vallásszabadság kollektív és intézményi  

oldala
3. Vallási diszkrimináció

ix. szexuális kisebbségek

1. Melegek
2. Dekriminalizáció
3. Családi helyzet
4. Transzszexuálisok
5. Jogi helyzet
6. Család
7. Diszkrimináció

x. eljárási jogok

1. A személyi szabadság garanciái
2. A tisztességes eljáráshoz való jog

xi. a tulajdonhoz való jog

1. A tulajdonként védett jogosultságok
2. A tulajdonhoz való jog korlátai

xii. menedékjog

1. A visszaküldés tilalma (a non-refoulement elve)
2. Külföldiek beutazása, tartózkodása, jogállása
3.  Menekültekkel foglalkozó szervezetek, eljárási, 

jogérvényesítési nehézségek

xiii. gyermekjogok

xiv. szociális jogok

1. A szociális biztonsághoz való jog
2. A munkához való jog
3. Az egészséghez való jog
4. A lakhatáshoz való jog
5. Élelmezés és víz

xv.  rendkívüli helyzetek, terrorizmus; 
a nem derogálható jogok  
a gyakorlatban


