MISSOC - Szociális Védelem/Szociális Biztonság Kölcsönös Tájékoztatási Rendszere
1990-es megalakulása óta a Szociális Védelem/Szociális Biztonság Kölcsönös Tájékoztatási Rendszere (MISSOC) az EU-tagállamok,
az Európai Gazdasági Térség további három országa és Svájc szociális védelmi rendszereiben tárolt naprakész és átfogó adatok
központi tudásbázisává vált. A MISSOC tudásbázis teljes egészében elektronikus, és egy adott ország szociális védelmével
kapcsolatos leíró vagy részletes információk keresése mellett lehetővé teszi a felhasználóinak, hogy strukturált táblázatokon
keresztül összehasonlítsák az egyes országok rendszereit. A MISSOC tudásbázis mindenki számára ingyenesen elérhető.

A MISSOC-hálózat

Kikért van a MISSOC?
Más országokban folytatott szociális
védelemmel kapcsolatos információkat
kereső vagy több szociális védelmi rendszert
összehasonlítani, tanulmányozni és elemezni
kívánó személyek vagy szervezetek. A
MISSOC különösen számot tarthat az alábbiak
érdeklődésére:

A MISSOC az alábbiak közötti szoros
együttműködésre épül:
•

•

•

az Európai Bizottság: Foglalkoztatási,
Szociális és Esélyegyenlőségi
Főigazgatóság D/3 részlege: Aktív
időskor, Nyugdíjak, Egészségügy, Szociális
szolgálatok
a nemzeti kapcsolattartók: a szociális
védelem területéért felelős nemzeti
minisztériumok vagy intézmények
hivatalos képviselőinek hálózata
a MISSOC Titkárság: az Európai Bizottság
által kijelölt szakértői csoport

•
•
•
•

Küföldre költöző állampolgárok és
vállalatok
Kutatók és diákok
Hatóságok és Társadalombiztosítási
előadók
Politikai döntéshozók
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MISSOC tudásbázis
Kussakin maassa toimivien yhteyshenkilöiden keräämän ja päivittämän aineiston ansiosta MISSOC -verkosto tarjoaa niin kuvailevaa,
ajankohtaista kuin analyyttistäkin tietoa sosiaaliturvasta englanniksi, ranskaksi ja saksaksi (MISSOC-sosiaaliturvaoppaat myös 21 muulla EU/
ETA-kielellä).
Tietokannan verkko-osoite on www.missoc.org tai http://ec.europa.eu/missoc. Se sisältää:

Összehasonlító táblázatok: tizenkét táblázat, melyek mindegyike több kategáriára van felosztva, és melyek részletes, évente kétszer

(januárban és júliusban) frissített, összehasonlítható információkat tartalmaznak az összes résztvevő ország szociális védelmi rendszereiről.
A táblázatokban foglalt nemzeti információkat különböző területekhez tartozó bevezető gondolatok egészítik ki, melyek az egyes szociális
védelmi ágazatok fő koncepcióinak és alapelveinek horizontális perspektíváját mutatják be. A tizenkét táblázat a következő:
I. Finanszírozás
II. Egészségügyi ellátások
(természetbeni ellátások)
III. Egészségügyi ellátások
(pénzbeli ellátások)
Az egyes országok

szociális védelmi
szervezetét

bemutató táblázatok
és leírások, melyeket
évente kétszer:
januárban és
júliusban frissítenek.

V. Rokkantsági ellátások
VI. Öregségi ellátások
VII. Túlélő hozzátartozók ellátásai
VIII. Munkahelyi balesetek és betegségek

Az önálló vállalkozói

tevékenységet
folytatók számára az
egyes országokban
biztosított szociális
védelem bemutatása,

melyet évente kétszer:
januárban és júliusban
frissítenek.

MISSOC szociális biztonsági
útmutató: az egyes országokban

működő szociális védelmi ágazatok fő
elemeinek áttekintése, melynek célja,
hogy egy elérhető nyelven bemutassa
a nagyközönségnek, elsősorban az
Európán belül költöző állampolgároknak
ezeket a rendszereket. Az útmutatót
évente egyszer (júliusban) frissítik, és 24
EU/EGT tagállam nyelvén érhető el.

IX. Családi ellátások
X. Munkanélküli ellátások
XI. Garantált minimum ellátások
XII. Tartós ápolás, gondozás

MISSOC
információ: a

szociális védelmi
rendszerek főbb
trendjeinek éves
áttekintése.

MISSOC-elemzés:

a szociális védelem
kiválasztott
területein
tapasztalható
fontosabb
fejlemények elemző
áttekintése. Évente
két alkalommal
készítik el.

Kapcsolat: MISSOC Titkárság – Rue Van Campenhout 37 – B-1000 Brüsszel - BELGIUM
Tel.: + 32 2 736 14 79 – Fax: + 32 2 736 23 89 – E-mail: secretariat@missoc.org - http://www.missoc.org
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