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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

• Rendszeres jövedelem

• Saját háztartásban nevelés

• Egyedülálló

• Tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos
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Jogszabály(ok)

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

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

XXXI. törvény (Gyvt.)

• 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet a magasabb összegű családi 

pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról
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Kötelező olvasmány(ok)

• Családi pótlék - nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás,

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/csal%C3%A1dip%C3%B3tl%C3%A9k.html

(utolsó belépés: 2020. szeptember 15.)
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Ellenőrző kérdések

1. Melyek a családi pótlék mindkét formájára egységesen

alkalmazandó elvek?

2. Mely tényezők befolyásolják a családi pótlék összegét?

3. Mely gyermekeket kell figyelembe venni a családnagyság

meghatározásához?

4. Mit jelent az egyedülállóság a családi pótlékkal összefüggésben?

5. Milyen szabályok vonatkoznak az óvodai/ iskolai mulasztásra?
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Feladat

• Mekkora családi pótlékra jogosult az a család, ahol a vér

szerinti, 3 éves ikerfiúk mellett egy örökbefogadott,

középsúlyos értelmi fogyatékkal élő, 13 éves kislány és egy

20 éves, egyetemista nagyfiú nevelkedik egy háztartásban?

• Mekkora családi pótlékot kap ugyanez a család, ha a nagyfiú

az egyetem mellett dolgozni kezd és rendszeres jövedelme

a minimálbért meghaladja?
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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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