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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.
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Fogalmak

• Reprodukciós zavar

• Családpolitika

• Népesedéspolitika
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Jogszabály(ok)

• 1912. évi XXXV. törvénycikk

• 1938. évi XXXVI. törvénycikk

• 1927. évi XXI. törvénycikk

• 1004/1953. (II. 8.) sz. MT határozat 

• 3/1967. (I. 29.) Korm. rendelet

• 3/1985. (I. 17.) sz. MT rendelet
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Kötelező olvasmány(ok)

• Családpolitika,

https://www.parlament.hu/documents/10181/73472/Infojegyzet_2014_9_csaladpolitika.pdf/00dc5263-

cd83-4fe0-9905-184f7dc57b53 (utolsó belépés: 2020. 08. 05.) FIGYELEM! A cikk bizonyos elemeiben már

nem hatályos!

• Gyémánt Richárd, Katona Tamás: Demográfia, 11. fejezet - 11. Népesedéspolitika,

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_547_Demografia/ch11.html (utolsó

belépés: 2020. 08. 05.)

• Kristó Katalin: A pénzbeli családtámogatási ellátások kialakulása és fejlődése Magyarországon a 

rendszerváltásig, http://dieip.hu/wp-content/uploads/2015-2-06.pdf (utolsó belépés: 2020. 08. 06.)
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Ajánlott olvasmány(ok)

• Hablicsek László és Pákozdi Ildikó: Az elöregedő társadalom szociális kihívásai,

http://www.esely.org/kiadvanyok/2004_3/HABLI1.pdf (utolsó belépés: 2020. 08. 06.)

• Botos Katalin: Az elöregedő társadalom problémái, https://polgariszemle.hu/aktualis-szam/158-

tarsadalompolitika/988-az-eloregedo-tarsadalom-problemai (utolsó belépés: 2020. 08. 06.)

• KSH Népességtudományi Kutatóintézet: Társadalmi öregedés,

http://demografia.hu/hu/tudastar/fogalomtar/35-tarsadalmi-oregedes (utolsó belépés: 2020. 08. 06.)
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Ellenőrző kérdések

1. Mit jelent az, hogy a gyermekvállalás szociális kockázati
eseménynek minősül?

2. Mi a reprodukciós zavar és milyen eszközöket ismer a
megoldására?

3. Hogyan függ össze az állami népesedéspolitika a
családtámogatás rendszerével?

4. A mindenkori demográfiai helyzet hogyan hat a
családtámogatás rendszerére?

5. Melyek voltak a magyar családtámogatási rendszer
kiépítésének főbb lépései?
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Feladat

• Olvassa el a The Lancet
tudományos szaklap kutatását
bemutató cikket, amely a század
végére vonatkozó – nem túl
kedvező – demográfiai
előrejelzésekről szól!

• https://hvg.hu/tudomany/202007
17_magyar_szazad_vegere_nepes
seg (utolsó belépés: 2020. 08. 06.)

• Mit gondol, a demográfiai
változások hogyan fogják
befolyásolni a jóléti rendszereket?
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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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