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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

• Négy szabadságelv

• Szociális biztonsági koordináció

• Az egyetlen alkalmazandó jog elve

• Az egyenlő bánásmód és megkülönböztetésmentesség elve

• Az időszakok összesítésének elve

• Ellátások exportálhatóságának elve
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Jogszabály(ok)

• Az EU működéséről szóló szerződés 48. cikk

• Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004.

április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

(Koordinációs Rendelet vagy Alaprendelet, BR)

• Az Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete (2009.

szeptember 16.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás

megállapításáról (Végrehajtási Rendelet, IR)
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Kötelező olvasmány(ok)

• Az EU szociális biztonsági rendszereinek összehangolása, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=hu (utolsó
belépés: 2020. 09. 26.)

• Szociális biztonsági rendszerek az Európai Unióban, https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-
benefits/social-security/index_hu.htm (utolsó belépés: 2020. 09. 26.)

• Családi ellátás az EGT-tagállamokban,
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/csal%C3%A1dip%C3%B3tl%C3%A9k/csal%C3%A1di-
ell%C3%A1t%C3%A1s-az-egt-tag%C3%A1llamokban.html (utolsó belépés: 2020. 09. 26.)

• Családi ellátások, https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/family-benefits/index_hu.htm
(utolsó belépés: 2020. 09. 26.)

• Családi ellátások koordinálása az Európai Unióban,
https://www.parlament.hu/documents/10181/1789217/Infojegyzet_2019_25_csaladi_ellatasok_koordinalasa.pdf/5b58772a-
b064-cd61-c86c-dcf1621d27dd (utolsó belépés: 2020. 09. 26.)

• Gyakran feltett kérdések - Családi ellátások, https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-
benefits/family-benefits/faq/index_hu.htm (utolsó belépés: 2020. 09. 26.)

• Mit tehetünk az osztrák családi pótlék indexálása ellen?
https://www.osztrakugyek.com/Hirek/Hir/osztrak_kormany_lefelezte_a_csaladi_potlekot (utolsó belépés: 2020. 09. 26.)
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Ajánlott olvasmány(ok)

• Grega Strban: FAMILY BENEFITS IN THE EU – Is It Still Possible to Coordinate Them? http://www.pf.uni-

lj.si/media/strban_grega_mj_23_05.pdf (utolsó belépés: 2020. 09. 26.)

• Indexation of family benefits, child tax credit and family tax credits: Commission takes Austria to Court for

discrimination, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_20_849 (utolsó belépés:

2020. 09. 26.)
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Ellenőrző kérdések

1. Miért van szükség a szociális biztonsági rendszerek

koordinálására az EU-ban?

2. Milyen ellátás-típusokat koordinálnak?

3. Melyek a szociális biztonsági koordináció alapelvei?

4. Milyen szabályok szerint koordinálják a családi ellátásokat?

5. Mi a probléma az osztrák családi pótlék indexálásával?
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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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