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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

• Hatály

• Időbeli hatály

• Terület hatály

• Személyi hatály

• Tárgyi hatály
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Jogszabály(ok)

• Alaptörvény

• a családok védelméről szóló 2011. CCXI. törvény

• a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.)

• a végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Cst. 

vhr.)
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Ajánlott olvasmány(ok)

• Hermann Zoltán: A családi pótlék iskolába járáshoz kötésének hatása az iskolába járásra és az iskolai

teljesítményre, https://gyerekesely.tk.mta.hu/uploads/files/hianyzas_cspotlek_tanulmany_honlap(1).pdf

(utolsó belépés: 2020. szeptember 16.)

• Ignits Györgyi és Kapitány Balázs: A családtámogatások alakulása: célok és eszközök, Demográfia, 2006.

49. évf. 4. szám 383–401.
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Ellenőrző kérdések

1. Mely jogszabályok szabályozzák Magyarországon a szűk

értelemben vett családtámogatási rendszert?

2. Mi a Cst. célja?

3. Kikre alkalmazandó a Cst.?

4. Milyen ellátási formákat határoz meg a Cst.?

5. Melyek a Cst. legfőbb alapelvei?
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Feladat

• Vajon alkalmazandó-e a Cst az alábbi személyekre?

Jogszabályhelyekkel támassza alá válaszát!
• A párizsi magyar nagykövet két éve Franciaországban élő feleségére, aki a

nagykövettel két kiskorú gyermeket nevel közös háztartásukban

• Arra a 15 éve Budapesten élő amerikai házaspárra, akik magyar

állampolgárságot szereztek és tinédzser ikerlányokat nevelnek

• A Magyarországon vakációzó német családra, akik minden évben júliusra és

augusztusra házat bérelnek a Balatonon
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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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