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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

• Gyermekgondozási támogatások

• Gyes. extra

• Szolgálati idő
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Jogszabály(ok)

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

• A társadalombiztosítási nyugdíjról szóló 1997. évi LXXXI. tv. (Tny.) 
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Kötelező olvasmány(ok)

• Gyermeknevelési támogatás,

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermeknevel%C3%A9si-

t%C3%A1mogat%C3%A1s.html (utolsó belépés: 2020. szeptember 21.)

• Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem,

http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/28/KINCS00020 (utolsó belépés: 2020. szeptember 21.)
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Ellenőrző kérdések

1. Melyek a gyet-re való jogosultság szabályai?

2. Mennyi a gyet. összege?

3. Jogosulttá válhat-e a nagyszülő a gyet-re?

4. Milyen szabályok szerint lehet gyet. igénybevétele mellett

kereső tevékenységet folytatni?

5. Mikor nem járnak gyermekgondozási támogatások?
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Feladat

• Mekkora összegű gyet-et fizetnek annak az édesanyának, aki 

4 éves kislánya és 12 éves hármasikrei után gyet-et igényel?
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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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