
A család támogató szerepe a tanulók 
fejlesztésében

Hajdúszoboszló, 2018. november 6.



A tanulás akkor lehet eredményes, 
ha a gyermek tudása, képességei 
és környezeti feltételei egyaránt 
optimálisak.
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Egy régi bölcselet szerint: az ember életét
3 szakaszra lehet osztani,

- az első harmad a tanulásé, a fejlődésé,

- a második harmad a tetteké, erőé

- a harmadik harmad a bölcselet és a
tapasztalatok átadásáé és a
mentorálásé
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Családi életre nevelés kerekasztal ülés 
2018. október 16.

4

NAT véleményezése – CSÉN az iskolarendszeren belül

- több tárgyban érinti a családok, a családi életre nevelés (CSÉN) és a

kapcsolati kultúrára felkészítés, a mentálhigiéné, valamit az egészséges

életre nevelés területeit

- A családok, szülők az iskolával összhangban támogatják a tanulók

önálló tanulási stratégiáinak kialakítását és fejlődését. A családok,

szülők segítségével a tanulók ismereteket szerezhetnek az alkalmazotti

és vállalkozói szerepekről, feladatokról és azok jelentőségéről a munka

világában. A szülői bevonódás – a szülő és az iskola

együttműködésében – támogathatja az iskolai életpálya-tervezési és

pályaorientációs tevékenységet valamint a tanuló családdal kapcsolatos

terveinek, elképzelésinek megformálását.



Célja: 

- Magyarország közép és hosszú távú társadalmi fejlődésének alapvető 

feltétele a fenntartható demográfiai fordulat

- Kívánt és tervezett gyermekek megszületésének támogatása

Eszköze: olyan családpolitika amely stabil, komplex, célzott és rugalmas

Legfőbb intézkedési területek:

1. A családok terheinek részbeni átvállalása

- családtámogatások, nyugdíj, otthon- lakhatás, gyermekjólét

2. Munka-család egyensúly ( mikro és makro szinten)

3. Családbarát környezet (gyermek-, idős-, nőpolitika)

Kormányzati családpolitika alapelvei



Családtámogatási kiadások 
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Gyermekápolási táppénz

Gyermekgondozási díj (GYED)

Terhességi-gyermekágyi segély

(TGYÁS)/Csecsemőgondozási díj (CSED)

GYED-en, TGYÁS-on lévők kompenzációja

Apák munkaidő-kedvezményének távolléti díja

GYES-en, GYED-en lévők hallgatói hitelének

támogatása

Fiatalok életkezdési támogatása

Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi

támogatások

Anyasági támogatás

Gyermeknevelési támogatás (GYET)

Gyermekgondozási segély (GYES)

Családi pótlék
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Otthon, lakás
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• Otthonok megtartása – devizahitelek kivezetése 
fokozatosan
• Előtörlesztés, árfolyamgát, végtörlesztés, elszámoltatás,

forintosítás
• 2010-ben még 5300 Mrd Ft-nyi devizahitel, 2/3-a

gyermekes család

• Otthonok fenntartása
• Rezsicsökkentés
• Nagycsaládos gázár-támogatás

• Otthonteremtés
• 2015 Családi Otthonteremtési Kedvezmény ( CSOK)

• Egy gyermekesek is, használt lakásra, bővítésre is
• 2016 Új Otthonteremtési Program



Nemzeti konzultáció
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Indul a gyermekes családok támogatásáról és védelméről szóló nemzeti 

konzultáció

Cél:

- Magyarország családbarát hely legyen.

- Most lehetőségünk van rá, hogy további intézkedésekről döntsünk.

- Szeretnénk a gyermekvállalást és gyermeknevelést segítő intézkedéseket 

folytatni.
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Amit a családokért teszünk

CSALÁDOK

• Tovább nő a kétgyermekesek 
családi adókedvezménye

• Elindul a Köldökzsinór program

• Csökkennek a jelzáloghitel terhek
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Amit a családokért teszünk

FIATALOK

• Kétéves lesz és emelkedik a 
hallgatói GYED

• Csökkennek a Diákhitel terhek

• Bővülnek a Diákhitel konstrukciók

• Megtérítjük az első sikeres 
nyelvvizsga díját

• Megtérítjük a KRESZ-vizsga díját

• Bővül a lombikprogram
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Amit a családokért teszünk

ÚJDONSÁGOK I.

• CSOK esetén csökkennek az 
új építésű ingatlanok 
illetékkedvezményének 
számítási alapjai

• Egyszerűbb és olcsóbb lesz a 
CSOK igénylése

• Csökkennek a nagycsaládosok 
kamattámogatott kölcsönéhez 
kapcsolódó közjegyzői díjak
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Amit a családokért teszünk

ÚJDONSÁGOK II.

• Csökkennek a nagycsaládosok 
adminisztrációs terhei

• A háromgyermekesek D2-es 
autópálya-matrica díja felére 
csökken

• Ötvenezer forintos öregkori 
támogatást nyújtunk a 
gyermeküket otthon 
ápolóknak
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Családok Éve intézkedései - 2018
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Hatékony tájékoztatás
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• Szülőnek lenni kaland, családban élni jó
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„Kétség sem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, 

amely által az emberi társadalom legnagyobb erényei 

születnek, erősödnek és táplálkoznak.”

/Winston Churchill/



Köszönjük a figyelmet!


