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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 olvasóleckefájl, 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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Jogszabály(ok)
• A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.)
• A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
(Ebtv.)
• A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások
fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (új Tbj.)

• A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.)
• A szociális igazgatásról és a szociális segélyekről szóló 1993. évi III. törvény
(Szoctv.)
• A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló
1998. évi XXVI. törvény (Fot.)
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Ellenőrző kérdések
1. Hogyan függ össze a gyes-re való jogosultság
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal?

az

2. Folyósítható-e egyidejűleg gyes. és táppénz?
3. Mely – a Cst. hatálya alá eső – gyermekgondozási időszakok
számítanak szolgálati időnek?
4. Hogyan függ össze a családi pótlék és a közgyógyellátás?
5. Folyósítható-e egyidejűleg családi pótlék és fogyatékossági
támogatás?
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Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió támogatásával. A tananyag elkészítését az EFOP3.6.2-16-2017-00007 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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