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Tanulási útmutató

• Ez a Családtámogatás kurzushoz készült, 12 olvasóleckéből álló digitális
tananyag. A Családtámogatás kurzus keretében a családokat körülvevő
társadalmi és jogi környezetet vizsgáljuk különös tekintettel arra az
eszközrendszerre, amely a gyermekvállalás előmozdítását és a
gyermeknevelés támogatását szolgálja. Minden leckéhez egy olvasólecke-
fájl, és egy ppt (mint ez itt!) kapcsolódik. Az olvasólecke tartalmazza a
lecke törzsanyagát, míg a ppt. a kapcsolódó fogalmakat, jogszabályhelyeket,
további olvasmányokat, valamint ellenőrző kérdéseket és feladatokat.

• A tananyag teljes elsajátításához mindkét anyag áttanulmányozása
szükséges, továbbá az azokban foglalt jogszabályok és olvasmányok
áttekintése. Javaslom, előbb tekintse át az olvasóleckét és csak ezután
olvassa át a ppt-t. Amennyiben a ppt-ben szereplő ellenőrző kérdésekre
helyesen tud válaszolni, úgy a tananyagot sikeresen elsajátította.

• Sok sikert a tanuláshoz! ☺ 2



Fogalmak

• Család

• Háztartás

• Nukleáris család

• Kiscsalád

• Nagycsalád

• Többgenerációs család

• Egyszülős család

• Mozaikcsalád 
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Jogszabály(ok)

• Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, 16. cikk

4



Kötelező olvasmány(ok)

• A család kialakulása, a családformák történelmi változásai,

https://mek.oszk.hu/02100/02185/html/192.html (utolsó belépés: 2020. 07. 29.)

• Kézi Erzsébet: A család változásának történelmi dimenziói

http://www.zemplenimuzsa.hu/07_1/kezi.htm
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Ajánlott olvasmány(ok)

• Földi András: A római család jogi rendje,
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_romai_csalad_jogi_rendje (utolsó belépés: 2020.
07. 29.)

• Kalla Gábor: Házasság és házasságkötés az ókori Mezopotámiában, http://okorportal.hu/wp-
content/uploads/2013/02/okor_2012_3_nyomdanak_018.pdf (utolsó belépés: 2020. 07. 29.)

• Portik Erzsébet Edit: Gyermeknevelés az ókori társadalmakban,
http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2012/nyar/8.pdf (utolsó belépés: 2020. 07. 29.)

• Milyen volt gyereknek lenni a középkorban? https://mult-kor.hu/milyen-volt-gyereknek-lenni-a-
kzepkorban-20181126 (utolsó belépés: 2020. 07. 29.)

• Pukánszky Béla: A középkor és a reneszánsz gyermekfelfogása,
http://www.pukanszky.hu/Gyermekkor_2001/3_K%C3%B6z%C3%A9pkor%20_%C3%A9s_ren
esz%C3%A1nsz.pdf (utolsó belépés: 2020. 07. 29.)

• A muszlim család szentsége, https://mult-
kor.hu/20071202_v_fejezet_a_muszlim_csalad_szentsege (utolsó belépés: 2020. 07. 29.) 6
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Ellenőrző kérdések

1. Hogyan definiálható a család fogalma és mi a különbség a

család és a háztartás között?

2. Melyek a mai családok alapvető funkciói?

3. Hogyan változott a család-fogalom és a családok szerepe

a történelem során?

4. Milyen család-típusokat ismer?
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Feladat

Gondolja át, milyen családmodelleket ismer a közvetlen

környezetében! Mit tud ezeknek a működési dinamikájáról?

Gondolja át, az Ön által ismert családmodellekben hogyan

valósulnak meg a család egyes funkciói!
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Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió támogatásával. A tananyag elkészítését az EFOP-
3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai:
társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban című projekt támogatta. A
projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában
valósul meg.
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