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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

• Jövedelemhez kötött támogatások

• Biztosítási típusú ellátások

• Univerzális típusú ellátások
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Jogszabály(ok)

• A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen

ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (új Tbj.)

• A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.

törvény (Ebtv.)

• A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.

(Szoctv.)

• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi

XXXI. törvény (Gyvt.)
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Kötelező olvasmány(ok)

• A Családi adókedvezmény konkrét példákkal, https://csalad.hu/tamogatasok/a-csaladi-adokedvezmeny-

konkret-peldakkal?gclid=CjwKCAjwzIH7BRAbEiwAoDxxTrIlozn8x2P-

TwpjqAIQDRETQZeHbOANJ1YoZpqbgNyvfSqYOnmLHBoCIoYQAvD_BwE (utolsó belépés, 2020. szeptember 15.)

• Családi adó- és járulékkedvezmény igénylése, https://csalad.hu/tamogatasok/csaladi-ado-es-

jarulekkedvezmeny (utolsó belépés: 2020. szeptember 15.)

• Családi adó- és járulékkedvezmény 2020. július 1-től, https://konyvelescentrum.hu/aktualis/csaladi-ado-es-

jarulekkedvezmeny/ (utolsó belépés, 2020. szeptember 15.)

• Gyermekvállalás támogatása, 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekv%C3%A1llal%C3%A1s-

t%C3%A1mogat%C3%A1sa.html (utolsó belépés: 2020. szeptember 15.)
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Ellenőrző kérdések

1. Milyen jövedelemtől függő támogatási formákat ismer?

2. Melyek a gyermekvállaláshoz kapcsolódó, biztosítási típusú

ellátások és mely jogszabály szabályozza őket?

3. Milyen adókedvezmények jár(hat)nak a magyar családoknak?

4. Milyen jövedelemtől nem függő támogatási formákat ismer?

5. Melyek a legfőbb különbségek a biztosítási és az univerzális

típusú ellátások között?

6



Feladat

A közbeszédben gyakran egymással felcserélhetőként

használják a csed/gyed/gyes. kifejezéseket. Nézzen utána

ezen ellátások részletszabályainak és egy táblázatban foglalja

össze a közöttük lévő azonosságokat és különbözőségeket!
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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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