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Köszöntő!
Kedves Kisdiákok, Pedagógusok, Szülők

Nagy öröm számunkra, hogy részesei lehettek az „Utazás az egészség birodalmába” címmel útjára 

indított programunknak, amely számos színes és érdekes lehetőséget kínál az emberi test megis-

merésére. A  program segítségével bepillantást nyerhettek többek között az emberi test bonyolult 

felépítésébe és működésébe. A  látványos anatómiai modelleket megérinthetitek, kézbe vehetitek 

emellett a virtuális technológia is izgalmas elemeket tartalmaz számotokra. A helyszínen beléphettek 

egy 5 méter magas virtuális 3D mini planetárium mozi sátorba, ahol egyedi látvány és hangelemekkel 

színesített előadásokat hallgathattok meg. Ezen kívül még számos meglepetés és élmény vár rátok…

Reméljük, hogy a látogatás során mindenki mesés élményekkel lett gazdagabb, mindenki jól érezte 

magát. Mindenképpen osszátok meg szüleitekkel és nagyszüleitekkel, hogy milyen különleges „uta-

zásban„ volt részetek.

Legyetek mindig nyitottak és érdeklődők!

Szervezők, Utazás az egészség birodalmába

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020-2030

Jelen kötet a Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjának hivatalos kiadványa, amely 

az Egészség Könyv 2020 / Általános iskolások címet viseli.  A  kiadvány ingyenes formában kerül 

a kisdiákok, szüleik és a pedagógusok részére országosan évi 75 000 példányban kiadásra.

Szerkesztők:  Dankovics Gergely Programigazgató MÁESZ 2010-2020-2030 

Dr. Barna István Szakmai Bizottság elnöke MÁESZ 2010-2020-2030 

Fadgyas Zsuzsa Kommunikációs igazgató Diamond Agency 

Bujdosó Edit Produkciós vezető Katand Pro

Felelős Kiadó: Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020-2030

www.egeszsegprogram.eu

FÓKUSZBAN A MEGELŐZÉS

76 SZAKMAI SZERVEZET ÖSSZEFOGÁSA

GYERMEKEK - FIATALOK
CSALÁDOK ÉVE
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FÓKUSZBAN A MEGELŐZÉS

76 SZAKMAI SZERVEZET ÖSSZEFOGÁSA

GYERMEKEK - FIATALOK
CSALÁDOK ÉVE

2020-2022

2010 – 2020 – 2030

10.  MAESZ 2010-2020-2030 látványkapu

11.  Logisztikai kísérő autó I.

12.

13.

14.  Logisztikai kísérő autó II.

15.  Központi koordináció kísérő autó

16.   Országos Rendőr-főkapitányság  
Országos Balesetmegelőzési Bizottság

17.  Általános influenza szezon esetén: szűrővizsgálatok, 
életmód-tanácsadás biztonságosan - 3 szintű 
előszűrési beléptetési protokoll alkalmazása: 
kézhigiénés program, rizikó állapot felmérés és 
elemzés, testhőmérséklet mérés, hőkamera kapu. 
Belépés kizárólag tünetmentesen! Járványügyi 
vészhelyzet esetén: Az Operatív Törzs ajánlása 
alapján a rendezvények szünetelnek!
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Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

MAGYARORSZÁGON

CSAK ITT!

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

Gyermek Prevenció Magyarországon (3 x 3 m)

Magyarázat

1.   Magyarország legnagyobb  
mobildiagnosztikai központja

2.  Beléptető pont
3.   Műfüves terület, külső várórész, hűtött-fűtött sátrak, 

életmód tanácsadás
4.   Innovációs és Technológiai Minisztérium – 

Munkavédelmi Főosztály, Nemzeti Fókuszpont
5.   Országos Gyógyszerészeti és Élelemzés-

egészségügyi Intézet vándorkiállítás
6.   Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Módszertani osztály, Szociális Klaszter - INDA 
Interprofesszionális Demencia Alprogram

7.   Virtuális anatómiai mozi sátor, egyedi 3D látvány  
és hangelemek (6 m átmérő x 5 m magasság)

8.   Stratégia partner standok, látványos anatómiai 
bemutatók (6 x 3 m) 

9.   Tájékoztató látványfal (4 méteres magasságban)
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Szakmai szervezetek a Programban:

A Programmal együttműködő szakmai szervezetek vezetői szakmai bizottságot alkotnak, mely  

bizottság közös erővel támogatja, és szakmai elképzeléseiket beépíti a 2010-2020-2030 közötti 

időszakban megvalósuló Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjába.

Rákbetegek
Országos
Szervezete
Alapítás éve: 1990

MAGYAR PRIMER
PREVENCIÓS
ORVOSI EGYESÜLET

MAGYAR NEUROLÓGIAI TÁRSASÁG
HUNGARIAN NEUROLOGY SOCIETY
www.miet.hu

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA

SPORTÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG 

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA

CSALÁD-ÉS IFJÚSÁGÜGYÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA

CSALÁD-ÉS NÉPESEDÉSPOLITIKAI FŐOSZTÁLY

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA

SZOCIÁLIS ÜGYEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

Országos  Gyógyszerészeti
és  Élelmezés-egészségügyi Intézet

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA

KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG - 
KÖZNEVELÉSI STRATÉGIAI FŐOSZTÁLY

AGRÁRMINISZTÉRIUM
PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁRSÁG

AGRÁRMINISZTÉRIUM
ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETÉRT

FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI
FŐIGAZGATÓSÁG

MÓDSZERTANI FŐOSZTÁLY

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTÉRIUM

MUNKAVÉDELMI FŐOSZTÁY
NEMZETI FÓKUSZPONT
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jtás Oktatásáért Alapítvány

TÁPLÁLKOZÁS  ÉLETMÓD  TESTMOZGÁS



Az emberi test ismerete 
Virtuális 3D anatómiai mozi sátor

NAPI 45 ELŐADÁS – KÉT MŰSOR SOROZAT – NAPI 500 LÁTOGATÓ BEFOGADÁSA

• Koleszterin
• Hallásvesztés
• Veseműködés
• A szív működése
• Magas vérnyomás
• Vastagbél daganat
• Leszokás a dohányzásról
• Táplálkozás
• Csontritkulás
• Cukorbetegség
• A tüdő működése
• A daganatos megbetegedésekről

• Bőr
• AIDS
• Aranyér
• Ekcéma
• Viszeresség
• Szélütés - Stroke
• Szem - Glaukóma
• Asztma
• Pajzsmirigy
• Fogszuvasodás
• Menopauza - Nők változókor
• Szem - rövidlátás és távollátás

A. Műsor B. Műsor

Figyelem: 12 év alatti gyermekek kizárólag felnőtt kíséretében látogathatják a Programot!

MAGYARORSZÁGON

CSAK ITT!

Az emberi test ismerete
Ismerd meg az emberi testet belülről

Újdonság 2020-tól bővített tartalommal az Apple iPad Air jóvoltából 9 monitoron 
keresztül minden vizsgálatnál egyedi 3D technológiával megalkotott filmek mutatják meg 
a diagnosztizálni kívánt területet, mely segítségével bepillantást nyer minden látogató az 
emberi test belsejébe virtuálisan.

Érintett területek egyedi látványban: szív működése, az érrendszer és a vér útja 
a szervezetben, a tüdő működése, a dohányzás, cukorbetegség, koleszterin, bőr mint 
első védelmi vonal, a szemműködése, a hallás a hang útja, bepillantás a fül labirintusába, 
pajzsmirigy, ekcéma, az emberi vázizomzat és a csontok, a daganatok kialakulásának 
teljes folyamata, a táplálék útja az emberi testben.

MAGYARORSZÁGON

CSAK ITT!



Az emberi test ismerete 
Ismerd meg az emberi testet belülről.

2020-tól bővített tartalommal a speciális szűrőkamion várótermében kihelyezett  
Samsung Gear VR virtuális valóság szemüvegek, melyen 3D technológiával megalkotott 
filmek mutatják meg az emberi testet belülről a látogatóknak.

Kiemelt témák egyedi látványban: az emberi test belülről, az emésztés folyamata, az 
érrendszer műkődése.

MAGYARORSZÁGON

CSAK ITT!

Az emberi test ismerete
Terápiás területek a Programban

BŐR ÁPOLÁS ÉS 
BŐRVÉDELEM

KÖRNYEZETVÉDELEM

EGÉSZSÉGES
TÁPLÁLKOZÁS

MEGELŐZÉS FONTOSSÁGA

SZÍV� ÉS ÉRRENDSZERI
MEGBETEGEDÉSEK

MOZGÁSSZEGÉNY
ÉLETMÓD

ELHÍZÁS

CUKORBETEGSÉG

VISSZERESSÉG

ÍZÜLETI PROBLÉMÁK

EMÉSZTŐRENDSZER

EGÉSZSÉGVÉDELEM

DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEK

EMELKEDETT KOLESZTERIN
ÉS HÚGYSAVSZINT

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT

PIHENÉS ÉS REKREÁCIÓ

GYÓGYÁSZATI
SEGÉDESZKÖZÖK

OTTHONÁBAN

WELLNESS EGÉSZSÉG�
TUDATOS ÉLETMÓD

INKONTINENCIA

TÁRSADALMI
FELELŐSSÉG VÁLLALÁS

DOHÁNYZÁS

HALLÁSKÁROSODÁS

MAGAS VÉRNYOMÁS

SZEMBETEGSÉGEK

ASZTMA � ALLERGIA

HAJVÉDELEMVITAMINOK

SZÁJÜREGI DAGANATOK

SPORT ÉS EGÉSZSÉG
KAPCSOLÓDÁSA



Az emberi test ismerete
Látványos anatómiai bemutató 

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjában az Európai Unióban is 
egyedinek számító anatómiai készletpark áll rendelkezésre. A közel 100 elemből álló 
modelleket  szakemberek segítségével kézbe vehetik a látogatók, melyek segítségével  
könnyen  megismerhetik az emberi test működését és felépítését a felnőttek és 
gyermekek egyaránt. 

MAGYARORSZÁGON

CSAK ITT!

Az emberi test ismerete
Anatómiai modell bemutató

Az anatómiai bemutató részeként megismerhetik a látogatók 8-szoros nagyításban kór-
tani modellek segítségével a bőrrák 6 különböző stádiumát és a bőr mikro szerkezetét, a  
gyomorhurut különböző stádiumait, az enyhe gyomorfekélytől a perforációig. A gyomor-
részlet a kapcsolódó nyelőcsővel és patkóbéllel a különböző kóros elváltozásokat mutatja 
be: reflux oesophagitis, fekély, nyelőcső rák. Megtekinthető az egészséges csontszerkezet, 
a csontritkulásos csontszerkezet, melynek lemezei ellaposodtak, deformáltak, és tömegük  
csökkent. A részletes tanulmányozás érdekében a csigolyák elmozdíthatók az állványról. 

Életnagyságú méretben megtekinthető egy nyitott oldali vese, mely hasznos kórtani modell  
a vesekövesség és húgyúti kövesség bemutatásakor, a talpazaton az eredeti kövek képbeli  
bemutatásával. Megtekinthető az emberi keringési rendszer teljes sematikus modellje  
„vérrel” (színezett víz), amely áttetsző vénákon, artériákon, kapillárisokon és szívkamrá-
kon folyik keresztül. A modell különleges tervezése abban áll, hogy a vénák vérét sötét 
pirosas lilával, az artériák vérét élénk pirossal ábrázolja, ezáltal vizuálisan is alátámasztja 
a hemoglobin oxigenizációját és deoxigenációját, amint a vér végighalad a szervezet ér-
hálózatán. Ezeken felül megismerhetik a látogatók a tüdő, a szem, a fül, az izomzat, a fo-
gazat és nem utolsó sorban a teljes emberi test felépítését és működését.
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PRAKTIKUS TUDNIVALÓK
új családtag érkezésével

kapcsolatban

„Magyarország támogatja
a gyermekvállalást.”

(Magyarország Alaptörvénye)
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 BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONYHOZ NEM KÖTŐDŐ ELLÁTÁSOK 

• Anyasági támogatás

Ki jogosult anyasági támogatásra?
Anyasági támogatásra a szülést követően az a nő jogosult, aki várandóssága alatt lega-
lább négy alkalommal, koraszülés esetén legalább egyszer várandósgondozáson részt 
vett. Jogosult továbbá anyasági támogatásra az örökbefogadó szülő és a gyám is.

Milyen összegű az anyasági támogatás?
Az anyasági támogatás gyermekenkénti összege 64.125 Ft, ikergyermekeknél 85.500 Ft.

Hogyan kell igényelni az anyasági támogatást?
Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követő hat hónapon belül lehet be-
nyújtani. A támogatás egyszeri alkalommal jár. Az anyasági támogatásra az igényt a kor-
mányablakoknál, illetőleg a járási hivatalok vagy a fővárosi/megyei kormányhivatalok 
ügyfélszolgálatain, formanyomtatványon kell benyújtani.

• Családi pótlék

A családi pótlék a gyermek nevelésével, iskoláztatásával összefüggő költségekhez való 
állami hozzájárulás. Az ellátás a gyermek tankötelezettségének megszűnését követően 
közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tan-
évnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20., sajátos nevelési igényű tanuló 
esetében 23. életévét betölti.

Melyik szülő igényelheti a családi pótlékot?
Ugyanazon gyermek után járó családi pótlék csak egy jogosultat illet meg, kivéve, ha az 
elvált szülők egyenlő időszakokban felváltva gondozzák gyermeküket. Ebben az esetben 
a családi pótlékra 50-50%-os arányban, mindkét szülő jogosult.

Hol igényelhető a családi pótlék? 
A családi pótlékot a kormányablakoknál, illetőleg a járási hivatalok, vagy a fővárosi/megyei 
kormányhivatalok ügyfélszolgálatain lehet igényelni.

Praktikus_tudnivalok_2018_v04.indd   3 09/05/2018   16:14:26
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 CSALÁDI ADÓ- ÉS JÁRULÉKKEDVEZMÉNY 

Ki jogosult a családi kedvezmény érvényesítésére?
• Az, aki gyermekére tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi 

pótlékra is jogosult,
• a várandós kismama és vele közös háztartásban élő házastársa. 
  
Ki után jár a családi kedvezmény?
Aki után a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékot folyósítanak, 
valamint már a várandósság időszakában is a magzat után (fogantatásának 91. napjától).

Milyen mértékű a családi adó- és járulékkedvezmény?
A családi kedvezmény az adózó összevont adó- és járulékalapját csökkenti.

Melyek a családi kedvezmény érvényesítésének feltételei?
Az adóelőleg-levonáshoz vagy adóbevalláshoz tett írásbeli nyilatkozat, mely tartalmazza
• a jogosultságról, magzat esetében a várandósságról,
• a családi kedvezmény megosztása esetén a megosztásra vonatkozó döntést.
A nyilatkozat a soron következő havi bérkifizetést megelőzően bármikor megtehető, visz-
szamenőlegesen, év közben a kedvezményt érvényesíteni nem lehet.

További részletes információk a családi adó és járulékkedvezményről: www.csalad.hu

Gyermekszám

1 gyermek után

2 gyermek után

Legalább 3 gyermek esetén

3 gyermek után

4 gyermek után

5 gyermek után

66 670 Ft

266 660 Ft

660 000 Ft

880 000 Ft

1 100 000 Ft

31 250 Ft

125 000 Ft

309 375 Ft

412 500 Ft

515 625 Ft

10 000 Ft

40 000 Ft

Maximum 33 000 Ft / hó
gyermekenként

99 000 Ft

132 000 Ft

165 000 Ft

Adóalap-
kedvezmény

A család minimális
bruttó jövedelme

a maximális kedvezmény
igénybevételéhez

Maximális családi
kedvezmény havonta
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évnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20., sajátos nevelési igényű tanuló 
esetében 23. életévét betölti.

Melyik szülő igényelheti a családi pótlékot?
Ugyanazon gyermek után járó családi pótlék csak egy jogosultat illet meg, kivéve, ha az 
elvált szülők egyenlő időszakokban felváltva gondozzák gyermeküket. Ebben az esetben 
a családi pótlékra 50-50%-os arányban, mindkét szülő jogosult.

Hol igényelhető a családi pótlék? 
A családi pótlékot a kormányablakoknál, illetőleg a járási hivatalok, vagy a fővárosi/megyei 
kormányhivatalok ügyfélszolgálatain lehet igényelni.
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 CSALÁDI ADÓ- ÉS JÁRULÉKKEDVEZMÉNY 

Ki jogosult a családi kedvezmény érvényesítésére?
• Az, aki gyermekére tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi 

pótlékra is jogosult,
• a várandós kismama és vele közös háztartásban élő házastársa. 
  
Ki után jár a családi kedvezmény?
Aki után a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékot folyósítanak, 
valamint már a várandósság időszakában is a magzat után (fogantatásának 91. napjától).

Milyen mértékű a családi adó- és járulékkedvezmény?
A családi kedvezmény az adózó összevont adó- és járulékalapját csökkenti.

Melyek a családi kedvezmény érvényesítésének feltételei?
Az adóelőleg-levonáshoz vagy adóbevalláshoz tett írásbeli nyilatkozat, mely tartalmazza
• a jogosultságról, magzat esetében a várandósságról,
• a családi kedvezmény megosztása esetén a megosztásra vonatkozó döntést.
A nyilatkozat a soron következő havi bérkifizetést megelőzően bármikor megtehető, visz-
szamenőlegesen, év közben a kedvezményt érvényesíteni nem lehet.

További részletes információk a családi adó és járulékkedvezményről: www.csalad.hu

Gyermekszám

1 gyermek után

2 gyermek után

Legalább 3 gyermek esetén

3 gyermek után

4 gyermek után

5 gyermek után

66 670 Ft

266 660 Ft

660 000 Ft

880 000 Ft

1 100 000 Ft

31 250 Ft

125 000 Ft

309 375 Ft

412 500 Ft

515 625 Ft

10 000 Ft

40 000 Ft

Maximum 33 000 Ft / hó
gyermekenként

99 000 Ft

132 000 Ft

165 000 Ft

Adóalap-
kedvezmény

A család minimális
bruttó jövedelme

a maximális kedvezmény
igénybevételéhez

Maximális családi
kedvezmény havonta
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• Gyermeknevelési támogatás (GYET)

Ki jogosult GYET-re?
Az a szülő vagy gyám, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel.  
A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár.  
A jogosultság független az előzetes biztosítási időtől. GYET mellett maximum heti  
30 órás munkát lehet vállalni.

Milyen mértékű a GYET?
A gyermeknevelési támogatás havi összege - a gyermekek számától függetlenül 28.500 Ft. 
Az ellátás időtartama – 10% nyugdíjjárulék levonása mellett – szolgálati időnek minősül, 
de nem számít munkaviszonynak.

Hol kell igényelni a támogatást? 
A kormányablakoknál, illetőleg a járási hivatalok, vagy a fővárosi/megyei kormányhiva-
talok ügyfélszolgálatain kell benyújtani.

További részletes információk a biztosítási jogviszonyhoz nem kötődő, jövedelmi  
helyzettől függetlenül járó ellátásokról: www.csalad.hu

 ELŐZETES BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONYHOZ KÖTÖTT ELLÁTÁSOK 

• Csecsemőgondozási díj (CSED)

Ki jogosult a csecsemőgondozási díjra (korábbi nevén terhességi-gyermekágyi  
segélyre)?
Csecsemőgondozási díj annak az anyának jár, aki a gyermeke születését megelőző két 
éven belül 365 napon át biztosított volt, és akinek gyermeke
• a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül  

születik, vagy
• a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának  

az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül születik.

Milyen mértékű a csecsemőgondozási díj (CSED)?
A csecsemőgondozási díjösszege a napi átlagkereset 70%-a. A CSED összegéből kizárólag 
személyi jövedelemadó előleget vonnak, érvényesíthető belőle a családi kedvezmény is.

Milyen időtartamra jár a CSED?
A szülési szabadság időtartamára – 168 napon keresztül – jár. A szülési szabadságot  
a szülés várható időpontját megelőző 28 nappal korábban is igénybe lehet venni.

Praktikus_tudnivalok_2018_v04.indd   5 09/05/2018   16:14:26

www.csalad.huwww.csalad.hu4

Milyen összegű a családi pótlék? 

További részletes információk a családi pótlékról: www.csalad.hu

• Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)

Ki jogosult GYES-re?
A szülő, a gyám, a 16. életévét betöltött kiskorú szülő, vagy a nagyszülő, ha a gyermek 
elmúlt 1 éves,
• saját háztartásban nevelt gyermek 3. életévének betöltéséig
• ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig
• tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig.

Milyen mértékű a GYES?
Egy gyermek esetén a GYES havi összege 28.500 Ft, melyet 10% nyugdíjlevonás terhel.  
A havi összeg ikergyermekek esetén a gyermekek számával többszöröződik.

A szülő 2014-től egyszerre több – legfeljebb azonban kettő, kivéve az ikergyermekek 
esetét – különböző korú gyermeke után is igényelhet GYES-t. A GYES emellett 2014-től 
– testvér születése esetén – más családtámogatási ellátással (CSED, GYED) együtt is 
folyósítható. Valamennyi gyermek után azonban csak az egyik szülő jogosult az ellátá-

Hol és hogyan igényelhető a GYES?
A kormányablakoknál, illetőleg a járási hivatalok, vagy a fővárosi/megyei kormányhiva-
talok ügyfélszolgálatain kell benyújtani a kérelmet.

1 gyermek

2 gyermek

3 gyermektől

12 200 Ft gyermekenként

13 300 Ft gyermekenként

16 000 Ft gyermekenként

13 700 Ft gyermekenként

14 800 Ft gyermekenként

17 000 Ft gyermekenként

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelők

Nagykorú fogyatékos gyermeket nevelők

20 300 Ft gyermekenként

2 szülő 1 szülő

2 szülő

23 300 Ft gyermekenként

1 szülő

25 900 Ft gyermekenként
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Lehet-e a GYED mellett munkát végezni?
A szülő a gyermek féléves korától korlátozás nélkül, a nagyszülő kizárólag az otthonában
végezhet munkát.

Hol kell igényelni a GYED-et?
• A biztosítottnak a munkáltatónál kell igényelni,
• ha az igénylő egyéni vagy társas vállalkozó, akkor a vállalkozás székhelye szerint ille-
tékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalnál.

További részletes információk az előzetes biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátásokról: 
www.csalad.hu

 FIATALOK ÉLETKEZDÉSI TÁMOGATÁSA ÉS A BABAKÖTVÉNY 

Mi az a fiatalok életkezdési támogatása és ki jogosult rá? 
A magyar nemzet jövője, a hátrányos helyzetűek esélyeinek növelése iránti felelősség-
től indíttatva, a fiatalok önálló életkezdésének anyagi megalapozása céljából nyújtott  
összeg, amely a gyermeket 18. életévének betöltése napjától Magyarország törvényes 
fizetőeszközében illeti meg.
Életkezdési támogatásra jogosult minden 2005. december 31. napja után született,  
Magyarország területén élő magyar gyermek.

Kell-e igényelni az életkezdési támogatást?
Az életkezdési támogatást nem kell igényelni, a Magyar Államkincstár a gyermek szüle-
tését követően automatikusan megnyitja a gyermek nevére az életkezdési letéti szám-
lát, amelyen nyilvántartja az életkezdési támogatás összegét. A Kincstár a letéti számla 
megnyitásáról értesítést küld a szülőnek, egyúttal tájékoztatást ad az életkezdési támo-
gatással kapcsolatos tudnivalókról.

Milyen összegű az életkezdési támogatás?
Életkezdési támogatásként a gyermek születésének évében jelenleg egyszeri 42 500 forint 
összegű támogatási összeg jár, amelyet a Magyar Államkincstár a gyermek részére nyitott 
életkezdési letéti számlán ír jóvá. (A gyermek születésének évét követő 7. és 14. évben továb-
bi támogatás jár a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek valamint  
a nevelésbe vett gyermek esetében, amelynek összege jelenleg 44 600 forint.) A számlán el-
helyezett összeg – egészen a gyermek nagykorúságáig – az inflációval megegyező mértékkel  
kamatozik. Az így felhalmozott megtakarításról a 18. életévét betöltött gyermek rendelkezhet. 
Az életkezdési támogatás letéti számlán nyilvántartott összege Kincstári Start-értékpapír-
számla megnyitásával gyarapítható.
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Hogyan igényelhető a CSED? 
A csecsemőgondozási díj iránti kérelmet
• a biztosítottnak a munkáltatónál kell igényelni,
• ha az igénylő egyéni vagy társas vállalkozó, akkor a vállalkozás székhelye szerint  

illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalnál.

• Gyermekgondozási díj (GYED)

Ki jogosult GYED-re? 
A gyermeket saját háztartásban nevelő
• biztosított szülő, aki a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át  

biztosított volt;
• az anya és az a személy, aki csecsemőgondozási díjban (CSED) részesült, 

de a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díj folyósítása alatt szűnt meg;

•

•

•

 a

továbbá a diplomás GYED-ben részesülő anya (illetve apa), ha az ellátás folyósítása 
alatt vagy annak megszűnését követő 1 éven belül újabb gyermeke születik;

a még nem nyugdíjas biztosított nagyszülő, aki a gyermek születését megelőző két 
éven belül 365 napon át biztosított volt és a szülők keresőtevékenységet végeznek.

 fentiek hiányában az az anya – ha az anya jogosultsági feltételei hiányoznak, kivé-
telesen az apa –, aki a gyermeke születését megelőzően legalább két aktív félévet  
töltött felsőoktatási intézmény nappali tagozatán hallgatói jogviszonyban, és gyer-
meke a hallgatói jogviszony fennállása alatt, vagy szünetelését illetve megszűnését  
követő 1 éven belül születik („diplomás GYED”);

A GYED 2014-től testvér születése esetén más családtámogatási ellátással (CSED, GYES) 
együtt is folyósítható, tehát az ellátást nem szüntetik meg újabb gyermek születése  
esetén. Valamennyi gyermek után azonban csak az egyik szülő jogosult az ellátásokra.

A GYED a gyermek 2 éves koráig, ikrek esetén a gyermekek 3 éves koráig jár, és már  
a CSED-del együtt be lehet nyújtani az igényt, így a CSED lejártát követően automatikusan 
folyósításra kerül. A diplomás GYED a gyermek születésének napjától 2 éves koráig jár.

Milyen mértékű a GYED?
A GYED összege a naptári napi alapkereset 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori 
minimálbér kétszeresének 70%-a,   , amelyből 10% nyugdíjjárulék és 
15% SZJA-előleg kerül levonásra. Érvényesíthető belőle a családi kedvezmény is.
 A maximális összegben megállapított gyermekgondozási díj összegét minden év január 
15-ig hivatalból felülvizsgálják, és a január 1-jei időponttól újra megállapítják.

A diplomás GYED összege az alapképzésben részt vett hallgatóknál a minimálbér 70%-a, 
2020-ban 112.700 Ft; a mesterképzésben résztvetteknél a garantált bérminimum 70%-a, 
2020-ban 147.420 Ft.

Praktikus_tudnivalok_2018_v04.indd   6 09/05/2018   16:14:26

2020-ban 225.400 Ft

 
www.csalad.hu

 
www.csalad.hu 7

Lehet-e a GYED mellett munkát végezni?
A szülő a gyermek féléves korától korlátozás nélkül, a nagyszülő kizárólag az otthonában
végezhet munkát.

Hol kell igényelni a GYED-et?
• A biztosítottnak a munkáltatónál kell igényelni,
• ha az igénylő egyéni vagy társas vállalkozó, akkor a vállalkozás székhelye szerint ille-
tékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalnál.

További részletes információk az előzetes biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátásokról: 
www.csalad.hu

 FIATALOK ÉLETKEZDÉSI TÁMOGATÁSA ÉS A BABAKÖTVÉNY 

Mi az a fiatalok életkezdési támogatása és ki jogosult rá? 
A magyar nemzet jövője, a hátrányos helyzetűek esélyeinek növelése iránti felelősség-
től indíttatva, a fiatalok önálló életkezdésének anyagi megalapozása céljából nyújtott  
összeg, amely a gyermeket 18. életévének betöltése napjától Magyarország törvényes 
fizetőeszközében illeti meg.
Életkezdési támogatásra jogosult minden 2005. december 31. napja után született,  
Magyarország területén élő magyar gyermek.

Kell-e igényelni az életkezdési támogatást?
Az életkezdési támogatást nem kell igényelni, a Magyar Államkincstár a gyermek szüle-
tését követően automatikusan megnyitja a gyermek nevére az életkezdési letéti szám-
lát, amelyen nyilvántartja az életkezdési támogatás összegét. A Kincstár a letéti számla 
megnyitásáról értesítést küld a szülőnek, egyúttal tájékoztatást ad az életkezdési támo-
gatással kapcsolatos tudnivalókról.

Milyen összegű az életkezdési támogatás?
Életkezdési támogatásként a gyermek születésének évében jelenleg egyszeri 42 500 forint 
összegű támogatási összeg jár, amelyet a Magyar Államkincstár a gyermek részére nyitott 
életkezdési letéti számlán ír jóvá. (A gyermek születésének évét követő 7. és 14. évben továb-
bi támogatás jár a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek valamint  
a nevelésbe vett gyermek esetében, amelynek összege jelenleg 44 600 forint.) A számlán el-
helyezett összeg – egészen a gyermek nagykorúságáig – az inflációval megegyező mértékkel  
kamatozik. Az így felhalmozott megtakarításról a 18. életévét betöltött gyermek rendelkezhet. 
Az életkezdési támogatás letéti számlán nyilvántartott összege Kincstári Start-értékpapír-
számla megnyitásával gyarapítható.
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Hogyan igényelhető a CSED? 
A csecsemőgondozási díj iránti kérelmet
• a biztosítottnak a munkáltatónál kell igényelni,
• ha az igénylő egyéni vagy társas vállalkozó, akkor a vállalkozás székhelye szerint  

illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalnál.

• Gyermekgondozási díj (GYED)

Ki jogosult GYED-re? 
A gyermeket saját háztartásban nevelő
• biztosított szülő, aki a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át  

biztosított volt;
• az anya és az a személy, aki csecsemőgondozási díjban (CSED) részesült, 

de a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díj folyósítása alatt szűnt meg;

•

•

•

 a

továbbá a diplomás GYED-ben részesülő anya (illetve apa), ha az ellátás folyósítása 
alatt vagy annak megszűnését követő 1 éven belül újabb gyermeke születik;

a még nem nyugdíjas biztosított nagyszülő, aki a gyermek születését megelőző két 
éven belül 365 napon át biztosított volt és a szülők keresőtevékenységet végeznek.

 fentiek hiányában az az anya – ha az anya jogosultsági feltételei hiányoznak, kivé-
telesen az apa –, aki a gyermeke születését megelőzően legalább két aktív félévet  
töltött felsőoktatási intézmény nappali tagozatán hallgatói jogviszonyban, és gyer-
meke a hallgatói jogviszony fennállása alatt, vagy szünetelését illetve megszűnését  
követő 1 éven belül születik („diplomás GYED”);

A GYED 2014-től testvér születése esetén más családtámogatási ellátással (CSED, GYES) 
együtt is folyósítható, tehát az ellátást nem szüntetik meg újabb gyermek születése  
esetén. Valamennyi gyermek után azonban csak az egyik szülő jogosult az ellátásokra.

A GYED a gyermek 2 éves koráig, ikrek esetén a gyermekek 3 éves koráig jár, és már  
a CSED-del együtt be lehet nyújtani az igényt, így a CSED lejártát követően automatikusan 
folyósításra kerül. A diplomás GYED a gyermek születésének napjától 2 éves koráig jár.

Milyen mértékű a GYED?
A GYED összege a naptári napi alapkereset 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori 
minimálbér kétszeresének 70%-a,   , amelyből 10% nyugdíjjárulék és 
15% SZJA-előleg kerül levonásra. Érvényesíthető belőle a családi kedvezmény is.
 A maximális összegben megállapított gyermekgondozási díj összegét minden év január 
15-ig hivatalból felülvizsgálják, és a január 1-jei időponttól újra megállapítják.

A diplomás GYED összege az alapképzésben részt vett hallgatóknál a minimálbér 70%-a, 
2020-ban 112.700 Ft; a mesterképzésben résztvetteknél a garantált bérminimum 70%-a, 
2020-ban 147.420 Ft.

Praktikus_tudnivalok_2018_v04.indd   6 09/05/2018   16:14:26

2020-ban 225.400 Ft

 
www.csalad.hu

 
www.csalad.hu



9

 DIÁKHITEL MÉRSÉKLÉSE 

Ki jogosult rá?
2018. január 1-től a Diákhitel tartozással rendelkező gyermeket vállaló édesanyák vagy 
örökbefogadó anyák vehetik igénybe. A törlesztés szüneteltetésére akkor is jogosult a hi-
telfelvevő nő, ha gyermeke halva születik. Ugyanazon gyermek támogatására kizárólag 
egy alkalommal és egy hallgatói hitel vonatkozásában folyósítható a gyermektámogatás.

Mire vonatkozik az intézkedés?
Az első gyermek vállalásakor a várandósság harmadik hónapjától kezdve lehet felfüg-
geszteni a tartozás törlesztését. Örökbefogadás esetén, amennyiben a gyámhatósági 
engedélyező határozat benyújtását követő hónap első napjától szünetel a gyámhatósági 
engedélyező határozat kiadásának hónapját követő 36. hónap utolsó napjáig.
A második gyermek megszületésekor vagy örökbefogadásakor fennálló tartozás 50%-
ával, a harmadik gyerek megszületésekor vagy örökbefogadásakor pedig a fennálló 
tartozás teljes összegével egyenértékű állami támogatásban részesül a hitelfelvevő nő, 
amennyiben benyújtja erre vonatkozó kérelmét.

Hol lehet igényelni?
A Diákhitel szervezetnél lehet a kérelmet benyújtani. A hitelfelvevő nő kérelme, az egy-
séges szociális nyilvántartás és a benyújtott igazolások alapján a Diákhitel szervezet 
állapítja meg a jogosultsági feltételek teljesülését a gyermektámogatás tekintetében.

 CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY (CSOK) 

A CSOK vissza nem térítendő állami támogatás, amely otthonteremtési céllal vehető igénybe. 

Ki igényelheti?
Meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló szülők, életkoruktól 
függetlenül. Előre vállalt gyermek után házaspárok, akik közül legalább az egyik félnek 
40 év alattinak kell lennie.
Jogosultsági feltételek továbbá: büntetlen előélet, társadalombiztosítási jogviszony,  
köztartozás-mentesség.

Ki minősül gyermeknek?
Az igénylővel közös háztartásban élő:
• a magzat vagy az ikermagzat a várandósság betöltött 12. hetét követően;
• aki az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja és a 25. életévét még nem 
töltötte be;
• vagy a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy és ez az álla-
pota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
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Mi az a Kincstári Start-értékpapírszámla?
Szülő, törvényes képviselő vagy hozzátartozó személyes rendelkezése mellett a gyer-
mek részére a Magyar Államkincstárnál nyitott értékpapír nyilvántartási-számla,  
amelyre átkerül az életkezdési letéti számlán nyilvántartott életkezdési támogatás,  
és amelyre további összegek fizethetők be. A természetes személyek vagy a települési 
önkormányzat általi befizetések után további támogatás jár, amelynek mértéke az éves 
befizetések 10 %-a, de legfeljebb évi 6 000 forint. (A rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre jogosult gyermek valamint a nevelésbe vett gyermek esetében magasabb 
összegű támogatás jár.) A Kincstári Start-értékpapírszámlán lévő megtakarításokat  
a Magyar Államkincstár automatikusan a gyermek születési évéhez igazodó sorozatú 
Babakötvény típusú állampapírba fekteti. A Babakötvény alapcímlete 1,- Ft és az előző 
év átlagos inflációja felett 3 százalékkal kamatozik, azaz az életkezdési letéti számlánál 
évi 3 százalékponttal magasabb kamatprémiumot fizet. 

A Babakötvénnyel kapcsolatosan bővebb információk:
www.allampapir.hu/allampapirok/BABA oldalon.

Kincstári Start-értékpapírszámla nyitható továbbá a 2006. január 1. napját megelőzően 
született, de 18. életévét be nem töltött gyermek részére is, 25 000 forint kezdő befize-
téssel. 

A Kincstári Start-értékpapírszámla személyesen nyitható a Magyar Államkincstár bár-
mely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán.
www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/szolgaltatasok-megyenkent/70/

Mikor használható fel az életkezdési letéti számlán, illetve Kincstári Start-értékpapír-
számlán kezelt  megtakarítás?
A számlán nyilvántartott összegről a gyermek (fiatal felnőtt) 18. életévének betöltése 
napjától, de legkorábban a Kincstári Start-értékpapírszámla megnyitását követő harma-
dik év elteltétől rendelkezhet.

Az életkezdési támogatással és a Kincstári Start-értékpapírszámlával kapcsolatosan 
bővebb információkat találhat a Magyar Államkincstár honlapján: 
www.allamkincstar.gov.hu

A külhonban született magyar gyermekeknek járó támogatásokkal kapcsolatos informá-
ciókat a Magyar Államkincstár honlapján a „Köldökzsinór program” elnevezésű kapcso-
lódó anyag tartalmazza. 
www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/eletkezdesi_tamogatas/3671/
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 DIÁKHITEL MÉRSÉKLÉSE 

Ki jogosult rá?
2018. január 1-től a Diákhitel tartozással rendelkező gyermeket vállaló édesanyák vagy 
örökbefogadó anyák vehetik igénybe. A törlesztés szüneteltetésére akkor is jogosult a hi-
telfelvevő nő, ha gyermeke halva születik. Ugyanazon gyermek támogatására kizárólag 
egy alkalommal és egy hallgatói hitel vonatkozásában folyósítható a gyermektámogatás.

Mire vonatkozik az intézkedés?
Az első gyermek vállalásakor a várandósság harmadik hónapjától kezdve lehet felfüg-
geszteni a tartozás törlesztését. Örökbefogadás esetén, amennyiben a gyámhatósági 
engedélyező határozat benyújtását követő hónap első napjától szünetel a gyámhatósági 
engedélyező határozat kiadásának hónapját követő 36. hónap utolsó napjáig.
A második gyermek megszületésekor vagy örökbefogadásakor fennálló tartozás 50%-
ával, a harmadik gyerek megszületésekor vagy örökbefogadásakor pedig a fennálló 
tartozás teljes összegével egyenértékű állami támogatásban részesül a hitelfelvevő nő, 
amennyiben benyújtja erre vonatkozó kérelmét.

Hol lehet igényelni?
A Diákhitel szervezetnél lehet a kérelmet benyújtani. A hitelfelvevő nő kérelme, az egy-
séges szociális nyilvántartás és a benyújtott igazolások alapján a Diákhitel szervezet 
állapítja meg a jogosultsági feltételek teljesülését a gyermektámogatás tekintetében.

 CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY (CSOK) 

A CSOK vissza nem térítendő állami támogatás, amely otthonteremtési céllal vehető igénybe. 

Ki igényelheti?
Meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló szülők, életkoruktól 
függetlenül. Előre vállalt gyermek után házaspárok, akik közül legalább az egyik félnek 
40 év alattinak kell lennie.
Jogosultsági feltételek továbbá: büntetlen előélet, társadalombiztosítási jogviszony,  
köztartozás-mentesség.

Ki minősül gyermeknek?
Az igénylővel közös háztartásban élő:
• a magzat vagy az ikermagzat a várandósság betöltött 12. hetét követően;
• aki az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja és a 25. életévét még nem 
töltötte be;
• vagy a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy és ez az álla-
pota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
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Mi az a Kincstári Start-értékpapírszámla?
Szülő, törvényes képviselő vagy hozzátartozó személyes rendelkezése mellett a gyer-
mek részére a Magyar Államkincstárnál nyitott értékpapír nyilvántartási-számla,  
amelyre átkerül az életkezdési letéti számlán nyilvántartott életkezdési támogatás,  
és amelyre további összegek fizethetők be. A természetes személyek vagy a települési 
önkormányzat általi befizetések után további támogatás jár, amelynek mértéke az éves 
befizetések 10 %-a, de legfeljebb évi 6 000 forint. (A rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre jogosult gyermek valamint a nevelésbe vett gyermek esetében magasabb 
összegű támogatás jár.) A Kincstári Start-értékpapírszámlán lévő megtakarításokat  
a Magyar Államkincstár automatikusan a gyermek születési évéhez igazodó sorozatú 
Babakötvény típusú állampapírba fekteti. A Babakötvény alapcímlete 1,- Ft és az előző 
év átlagos inflációja felett 3 százalékkal kamatozik, azaz az életkezdési letéti számlánál 
évi 3 százalékponttal magasabb kamatprémiumot fizet. 

A Babakötvénnyel kapcsolatosan bővebb információk:
www.allampapir.hu/allampapirok/BABA oldalon.

Kincstári Start-értékpapírszámla nyitható továbbá a 2006. január 1. napját megelőzően 
született, de 18. életévét be nem töltött gyermek részére is, 25 000 forint kezdő befize-
téssel. 

A Kincstári Start-értékpapírszámla személyesen nyitható a Magyar Államkincstár bár-
mely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán.
www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/szolgaltatasok-megyenkent/70/

Mikor használható fel az életkezdési letéti számlán, illetve Kincstári Start-értékpapír-
számlán kezelt  megtakarítás?
A számlán nyilvántartott összegről a gyermek (fiatal felnőtt) 18. életévének betöltése 
napjától, de legkorábban a Kincstári Start-értékpapírszámla megnyitását követő harma-
dik év elteltétől rendelkezhet.

Az életkezdési támogatással és a Kincstári Start-értékpapírszámlával kapcsolatosan 
bővebb információkat találhat a Magyar Államkincstár honlapján: 
www.allamkincstar.gov.hu

A külhonban született magyar gyermekeknek járó támogatásokkal kapcsolatos informá-
ciókat a Magyar Államkincstár honlapján a „Köldökzsinór program” elnevezésű kapcso-
lódó anyag tartalmazza. 
www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/eletkezdesi_tamogatas/3671/
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 JELZÁLOGHITEL TARTOZÁS CSÖKKENTÉSE 
 GYERMEKVÁLLALÁS ESETÉN 

Ki jogosult rá?
2019. július 1-től a második, harmadik vagy többedik gyermeküket váró családok..

Mire vonatkozik az intézkedés?
A családok a második gyermek után 1 millió Ft-tal, a harmadik gyermek után 4 millió Ft-tal,
minden további gyermek után 1-1 millió Ft-tal csökkenthetik jelzáloghitel-tartozásukat.

 KISGYERMEKES SZÜLŐK FOGLALKOZTATÁSI KEDVEZMÉNYEI 

• Gyermekek után járó pótszabadság
2012. január 1-jétől a gyermek után járó pótszabadság mindkét szülőt megilleti.  
A pótszabadság mértéke szülőnként 
• egy gyermek után 2 munkanap, 
• két gyermek után 4 munkanap, 
• három vagy több gyermek után 7 munkanap évente, továbbá
• a fogyatékos gyermekek esetében két munkanappal nő a pótszabadság száma. 

A gyermekek után járó pótszabadságot abban az évben kaphatja meg a szülő utoljára, 
amelyikben a gyermek betölti a 16. életévét. 

• Apák fizetett szabadsága
Gyermeke születése esetén 5 munkanap munkaidő-kedvezmény illeti meg az apát,  
melyet legkésőbb a születést követő második hónap végéig kérésének megfelelő idő-
pontban köteles a munkáltató kiadni. Ikergyermekek esetén a 7 nap munkaidő-kedvez-
mény illeti meg az apát.

• Kisgyermekes szülők foglalkoztatása esetén járó munkahelyvédelmi adókedvezmény

• Részmunkaidő kötelező biztosítása
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A GYES, GYED vagy GYET folyósítása alatt, vagy e juttatások lejártát követően munkába 
álló szülő után a munkáltatók szociális hozzájárulási adójukból (SZOCHO) kedvez-
ményre lehetnek jogosultak. Az első 2 évben a munkabér, de legfeljebb a minimálbér 
összege után egyáltalán nem kell megfizetniük a SZOCHO-t és a szakképzési hozzájá-
rulást, a 3. évben pedig annak felét kell csak befizetni. A 3 vagy több gyermeket nevelő 
anyák esetén 2 év helyett 3 év adómentes, és további 2 év az 50 %-os adókedvez-
ménnyel érintett időtartam.

A munkáltató, ha a kisgyermekes munkavállaló kéri, akkor köteles őt részmunkaidő-
ben alkalmazni a gyermeke 4. életévének betöltéséig. A három vagy többgyermekes 
szülők már a legkisebb gyermekük 6 éves koráig is élhetnek e lehetoséggel.
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Mekkora a CSOK összege?

ÚJ LAKÁS
vásárlása vagy bővítése

GYERMEKEK
száma

600 000 Ft

2 600 000 Ft

Legalább 40 m2 -t elérő
lakás  vagy 70 m2 -t elérő 

családi ház

50 m2 -t elérő lakás vagy 
legalább 80 m2 területű 

családi ház

60 m2 -t elérő lakás 
vagy legalább 90 m2 
területű családi ház

HASZNÁLT LAKÁS
vásárlása vagy bővítése

GYERMEKEK
száma

vissza nem térítendő állami 
támogatás + 10 000 000 Ft

államilag támogatott lakáshitel

vissza nem térítendő állami 
támogatás + 15 000 000 Ft

államilag támogatott lakáshitel

vissza nem térítendő állami 
támogatás + 15 000 000 Ft

államilag támogatott lakáshitel

Legalább 40 m2 -t elérő
lakás vagy családi ház

Legalább 50 m2 -t elérő
lakás vagy családi ház

Legalább 60 m2 -t elérő
lakás vagy családi ház

Legalább 70 m2 -t elérő
lakás vagy családi ház

Hol igényelhető a CSOK?
A CSOK iránti kérelmet – a Magyar Államkincstárral szerződést kötő – hitelintézethez 
(kereskedelmi bankok, jelzáloghitel intézetek, takarékszövetkezetek) lehet benyújtani.

További részletes információk a CSOK-ról: www.csalad.hu
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 JELZÁLOGHITEL TARTOZÁS CSÖKKENTÉSE 
 GYERMEKVÁLLALÁS ESETÉN 

Ki jogosult rá?
2019. július 1-től a második, harmadik vagy többedik gyermeküket váró családok..

Mire vonatkozik az intézkedés?
A családok a második gyermek után 1 millió Ft-tal, a harmadik gyermek után 4 millió Ft-tal,
minden további gyermek után 1-1 millió Ft-tal csökkenthetik jelzáloghitel-tartozásukat.

 KISGYERMEKES SZÜLŐK FOGLALKOZTATÁSI KEDVEZMÉNYEI 

• Gyermekek után járó pótszabadság
2012. január 1-jétől a gyermek után járó pótszabadság mindkét szülőt megilleti.  
A pótszabadság mértéke szülőnként 
• egy gyermek után 2 munkanap, 
• két gyermek után 4 munkanap, 
• három vagy több gyermek után 7 munkanap évente, továbbá
• a fogyatékos gyermekek esetében két munkanappal nő a pótszabadság száma. 

A gyermekek után járó pótszabadságot abban az évben kaphatja meg a szülő utoljára, 
amelyikben a gyermek betölti a 16. életévét. 

• Apák fizetett szabadsága
Gyermeke születése esetén 5 munkanap munkaidő-kedvezmény illeti meg az apát,  
melyet legkésőbb a születést követő második hónap végéig kérésének megfelelő idő-
pontban köteles a munkáltató kiadni. Ikergyermekek esetén a 7 nap munkaidő-kedvez-
mény illeti meg az apát.

• Kisgyermekes szülők foglalkoztatása esetén járó munkahelyvédelmi adókedvezmény

• Részmunkaidő kötelező biztosítása
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A GYES, GYED vagy GYET folyósítása alatt, vagy e juttatások lejártát követően munkába 
álló szülő után a munkáltatók szociális hozzájárulási adójukból (SZOCHO) kedvez-
ményre lehetnek jogosultak. Az első 2 évben a munkabér, de legfeljebb a minimálbér 
összege után egyáltalán nem kell megfizetniük a SZOCHO-t és a szakképzési hozzájá-
rulást, a 3. évben pedig annak felét kell csak befizetni. A 3 vagy több gyermeket nevelő 
anyák esetén 2 év helyett 3 év adómentes, és további 2 év az 50 %-os adókedvez-
ménnyel érintett időtartam.

A munkáltató, ha a kisgyermekes munkavállaló kéri, akkor köteles őt részmunkaidő-
ben alkalmazni a gyermeke 4. életévének betöltéséig. A három vagy többgyermekes 
szülők már a legkisebb gyermekük 6 éves koráig is élhetnek e lehetoséggel.
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Mekkora a CSOK összege?

ÚJ LAKÁS
vásárlása vagy bővítése

GYERMEKEK
száma

600 000 Ft

2 600 000 Ft

Legalább 40 m2 -t elérő
lakás  vagy 70 m2 -t elérő 

családi ház

50 m2 -t elérő lakás vagy 
legalább 80 m2 területű 

családi ház

60 m2 -t elérő lakás 
vagy legalább 90 m2 
területű családi ház

HASZNÁLT LAKÁS
vásárlása vagy bővítése

GYERMEKEK
száma

vissza nem térítendő állami 
támogatás + 10 000 000 Ft

államilag támogatott lakáshitel

vissza nem térítendő állami 
támogatás + 15 000 000 Ft

államilag támogatott lakáshitel

vissza nem térítendő állami 
támogatás + 15 000 000 Ft

államilag támogatott lakáshitel

Legalább 40 m2 -t elérő
lakás vagy családi ház

Legalább 50 m2 -t elérő
lakás vagy családi ház

Legalább 60 m2 -t elérő
lakás vagy családi ház

Legalább 70 m2 -t elérő
lakás vagy családi ház

Hol igényelhető a CSOK?
A CSOK iránti kérelmet – a Magyar Államkincstárral szerződést kötő – hitelintézethez 
(kereskedelmi bankok, jelzáloghitel intézetek, takarékszövetkezetek) lehet benyújtani.

További részletes információk a CSOK-ról: www.csalad.hu
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ADJ ZÖLD UTAT A VÍZNEK!

TILOS
RITKÁN

MÉRTÉKKEL

mehet

MEROKANAL.HU
É L J  K Ö N N Y E B B E N !

Energiaitalok

Legfeljebb havonta 1-2 pohár
Cukros üdítők,
Cukrozott teák,
Szörpök
A cukros italok fogyasztása károsíthatja a fogakat  
és könnyen elhízáshoz vezethet!

Hetente legfeljebb 1-2 pohár
Cukros tejkészítmények (pl.: ivójoghurtok)
Cukros tejalapú italok (pl.: kakaós ital)
Cukros gyümölcsitalok

Zsírszegény tej
Minden nap fogyasszon tejet  
és tejtermékeket a gyermek!

100%-os vagy frissen 
facsart gyümölcslé
Naponta 1-2 pohár

Víz – a legjobb választás
Tanítsuk meg a gyermeknek, hogy már akkor is 
igyon vizet, amikor még nem szomjas!

TESTÜNK 2/3-A VÍZ, EZÉRT FONTOS, HOGY SOKAT IGYUNK!

www.merokanal.hu

      facebook.com/eljkonnyebben

TEJ 
1,5%

www.csalad.hu

Ha további kérdéseik merülnek fel a baba érkezésével kapcsolatos hivatalos 
tennivalókkal, illetve az egyes ellátások, kedvezmények részletszabályaival 

kapcsolatban kérjük, tájékozódjanak a www.csalad.hu oldalon vagy forduljanak 
bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz:

Központi Ügyfélszolgálati Iroda, 
1055 Budapest, Szalay u. 10–14. • Telefon: 06 1 795 3168

Az ügyintézéshez szükséges űrlapok letölthetők 
a www.kormanyablak.gov.hu internetes oldalról.
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Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

A Nébih, Szabad a gazdi programjának ré-
szeként kiemelt figyelmet fordít a kisgyere-
kek szemléletformálására. A Harmóniában 
együtt kiadványunk segít abban, hogy mi-
ként lehet a kutyatámadásokat elkerülni, 
hogyan viselkedjenek a kutyák közelében a 
kisgyermekek.

Gyakran elfelejtjük, hogy a kutyák nem ugyan-
úgy kommunikálnak, mint az emberek. Az 
emberek például szemkontaktusban marad-
nak egymással beszélgetés közben, vagy kéz-
rázással üdvözlik egymást. Az ilyen jellegű 
viselkedés egy kutya számára fenyegető lehet.

A kutyaharapások megelőzésének kulcsa a 
megfelelő nevelés. Ez alatt azt értjük, hogy a 
kutyáknak, a gyerekeknek és a felnőtteknek 
is meg kell tanulniuk, hogyan közeledhetnek 
egymáshoz, és hogyan kommunikálhatnak. 
 
Alvó kutyák 
A gyerekeket meg kell tanítani arra, hogy nem 
szabad alvó kutyához közeledniük. Ha valaki 

mély álomból riad fel, akkor általában véde-
kezően viselkedik, gyakran üt egyet. Ha egy 
kutya felriad, hasonlóan reagálhat. Hagyd te-
hát a kutyát nyugodtan aludni, ne ébreszd fel! 
Ha mégis fel kell keltened, messziről szólítsd, 
hagyj neki időt arra, hogy magához térjen. 
 
A kutyának legyen egy olyan alvóhelye, mely 
távol esik a zajos és forgalmas területektől. Így 
nem valószínű, hogy akaratlanul felriasztod 
kedvenced.

Etetés 
A kutyához nem szabad közeledned akkor, ha 
eszik, vagy csontot rágcsál. Ilyenkor ugyanis 
megpróbálhatja megvédeni a veszélyben ér-
zett zsákmányt. 
 
A kutyákat meg lehet tanítani arra, hogy el-
viseljék, ha elveszik előlük az eledelt, de már 
kölyökkorban el kell kezdeni a nevelést. A 
gazdának meg kell tanítani kedvencét arra, 
hogy ne reagáljon ilyen esetekben. Tegyél egy 
kis adag eledelt a tálkájába, majd tegyél úgy, 
mintha még több eledelt akarnál kirakni elé. 
Így a kutya azt hiszi, hogy a kezed azért van a 
tálka közelében, hogy még többet kaphasson 
enni. Ha a kutyán nem látod agresszió jelét, 
vedd el az eledelt. Simogatással jutalmazd 
meg az állatot. Miután a kiskutya újra leült, 
és megjutalmaztad, add vissza neki az eledelt 
és hagyd enni. Ezt a nevelést folytatnod kell a 
kutya egész élete során, különösen akkor, ha 
kisgyerek van a házban. 
 
Hogyan közeledjünk a kutyához? 
A gyerekeket meg kell tanítani arra, hogy az 
ismeretlen kutyákhoz nem szabad közel men-
niük, és szólniuk kell egy felnőttnek, ha kóbor 
kutyát látnak. 

Csökkentsük 
a kutyaharapások 
kockázatát!

Bizonyos viselkedésmódok, melyek emberek 
között mindennaposak, egy kutya szemében 
fenyegetőek lehetnek. Ha a kutya a gazdájá-
val van, mindig kérdezd meg a gazdit, hogy 
közelebb mehetsz-e az állathoz. Mindig a 
gazdinak kell figyelni arra, hogy az idegent 
bemutassa a kutyának. A kutyához mindig ol-
dalról közeledjünk, sose elölről vagy hátulról. 
Ha közelebb értél a kutyához, lassan nyújtsd 
felé a kézfejed, hogy megszagolhassa, mielőtt 
megsimogatnád. Lehetőleg ne veregesd meg a 
kutya fejét és marját. Ha nyitott tenyérrel kö-
zeledsz egy kutyához, ez fenyegetőnek tűnhet 
számára, és védekező reakciót válthat ki. Ha 
a kutya nem szimatol, vagy hátrálni kezd, ne 
próbáld megsimogatni. 
 
A kisebb gyerekek gyakran durvák és erőszako-
sak, gyakran nem is sejtik, mennyire kellemet-
len viselkedésük a kutya számára. Kiabálásuk, 
szeretetük lelkes megnyilvánulása zavarhatja a 
kutyát, és kiválthatja vadászösztönét. Figyelni 
kell arra, hogy a kutya ne legyen része durva, 
vad játékoknak. 
 
Gyermekek felügyelete 
A gazdi engedélye nélkül nem szabad kisgyere-
keket kutya közelébe engedni, a felnőtteknek 
pedig mindig figyelemmel kell kísérni a gyerek 
mozdulatait, amikor a gyerek kutyákkal kerül 
kapcsolatba. Legjobb, ha az első alkalmakkor 
egy felnőtt megfogja a gyerek kezét és meg-
mutatja, hogy kell megsimogatni a kutyát.
 
A szemkontaktus a kutyáknál a dominanciát 
jelzi, így a kutya ezt fenyegetésként foghatja 
fel. 
 
Ha idegen kutya közeledik 
A gyerekek könnyen belelkesednek, ilyenkor 
szaladgálnak és kiabálnak. Az ilyen viselkedés 
megrémítheti a kutyát, és az állat nem csak 
kíváncsivá válik, de esetleg csatlakozni is akar 
a játékhoz. Soha ne közeledjünk a gazdi en-

gedélye nélkül idegen kutyához, és lehetőleg 
tanítsuk meg a gyerekeket is arra, hogy ma-
radjanak mozdulatlanok, és ne emeljék a ke-
züket a fejük fölé. 
 
Milyen viselkedésre figyeljünk oda? 
Akárcsak a többi állat, a kutyák is egyedi mó-
don kommunikálnak egymással és az embe-
rekkel. A legtöbb ember észreveszi, ha a kutya 
a farkát csóválja, és érti, hogy az állat az örö-
mét fejezi ki így. Kevesebben tudják helyesen 
értelmezni a kutya testbeszédének többi jelét, 
melyekkel a kutya megmutatja, mit is érez ép-
pen. 
 
A kutyát egyedül kell hagynunk, ha:
- felhúzza az ínyét 
- morog 
- hátrál 
- hátán felborzolja a szőrt

A fent leírtak mellet a legfontosabb mégis: ha 
szeretjük kutyáinkat és megfelelően bánunk 
velük, nemcsak sok boldog pillanattal gazda-
godhatunk, hanem megelőzhetjük a jövőbeli 
kellemetlenségeket is: elégedett, boldog ku-
tyánknak eszébe sem fog jutni mást bántani, 
gyermekeink megtanulnak helyesen bánni az 
állatokkal, így őket sem fogja támadás érni, 
továbbá, felnőve, maguk is felelős gazdák lesz-
nek. A kutya jó vezérre vágyik, akit követhet és 
akinek engedelmeskedhet. Töltsük be jól ezt 
a szerepet!

További információ: szabadagazdi.hu









A víz a legjobb szomjoltó!

MEROKANAL.HU
É L J  K Ö N N Y E B B E N !

www.merokanal.hu

      facebook.com/eljkonnyebben

Cukrozott
üdítők
14 teáskanál cukor
56 g cukor

Rostos és szűrt
gyümölcslevek
11 teáskanál cukor
45 g cukor

Sport- 
italok
5-10 teáskanál cukor
20-40 g cukor

Energia-
italok
14 teáskanál cukor
55 g cukor

500ml

500ml

500ml

500ml

‣  cukormentes
‣  nem károsítja

a fogakat
‣  nem hizlal

Csapvíz
0 teáskanál
cukor

Minden szünetben igyál egy 
pohár vizet! A cukros üdítőkre 
viszont mondj nemet!

Mennyi cukrot iszol naponta?

Ha minden nap iszol egy félliteres cukros 
üdítőt, 1 hónap alatt kb. 1,6 kg cukrot iszol 
meg!

Havonta minimum 6000 Ft-ot tudsz spórolni, 
ha a minden nap elfogyasztott dobozos üdítő 
helyett csapvizet iszol!

3 dl cukros üdítő annyi cukrot tartalmaz, 
mint 35 gumicukorka!

Ha unod a vizet,
‣  ízesítsd például citrommal,

mentával, uborkával
‣  igyál cukormentes teát
‣  egyél többször levest
‣  igyál naponta 1-2 pohár 100%-os

gyümölcslevet

ÖSSZETÉTEL: ÖSSZETÉTEL:

VÍZ

MEROKANAL.HU
É L J  K Ö N N Y E B B E N !

www.merokanal.hu

      facebook.com/eljkonnyebben

A víznél nincs jobb választás!

Kár
os

ítj
a a fogzománcot

Zseb
pé

nz
ed

bánja

Szomjas
m

aradsz

Mell
ék

ha
tások nélkül !

500 ml

170-230 kcal Energia 0 kcal

40-60 g Szénhidrát (Cukor) 0 g

cukrozott üdítő víz

500 ml
naponta

1,6 kg 
havonta

Ha minden nap megiszol egy fél literes 
üdítőt, akkor egy hónap alatt kb.1,6 kg, 
évente pedig valamivel több mint 19 kilog-
rammnyi cukrot juttatsz a szervezetedbe 
feleslegesen.

Ez a többlet cukorbevitel zsírszövet  
felszaporodáshoz vezethet, ami egy  
év alatt akár 12 kg súlygyarapodást  
is okozhat.

A víz szállítja a tápanyagokat a szerve-
zetedben. Segíti az emésztést, a légzést 

és a vérkeringést. Energiamentes, így 
nem vezet elhízáshoz. 

A víztől nemcsak a közérzeted lesz 
jobb és energikusabbá válsz, 

hanem hozzájárul izmaid megfelelő 
működéséhez, a hidratáltság pedig 
jót tesz a bőrödnek és a hajadnak is!

szénsavval
dúsított víz, 

glükóz-fruktózszirup,
karamell,

foszforsav,
koffein,

aroma anyagok



Egészségedre!

MEROKANAL.HU
É L J  K Ö N N Y E B B E N !

www.merokanal.hu

      facebook.com/eljkonnyebben

Tudtad?
3 percig bírjuk ki levegő, 3 napig víz 
és 3 hétig élelem nélkül. A víz nélkü-
lözhetetlen az élethez!

A tested 60-70%-át víz alkotja. 
De ez a mennyiség csökken a nap 
folyamán:
‣  minden egyes levegővétellel
‣  amikor izzadsz
‣  amikor a wc-t használod.

A szükséges vízmennyiség naponta, nemenként, koronként

Ha nem ittál eleget,
jelez a szervezet

Fontos, hogy minden nap legalább 2 liter vizet 
igyál! Ha meleg van vagy sportolsz, még többet.

4-8

9-13

14-18

ÉLETKORFIÚK LÁNYOK

6 POHÁR

8 POHÁR

10 POHÁR

6 POHÁR

7 POHÁR

8 POHÁR

3 perc 3 nap 3 hét

könnyen  
elfáradsz

szédülsz 
és émelyegsz

ingerültebb leszel

rosszul alszol,
nem tudsz 
koncentrálni

MINDEN CSEPP SZÁMÍT!

MEROKANAL.HU
É L J  K Ö N N Y E B B E N !

www.merokanal.hu

      facebook.com/eljkonnyebben

1. 	A	megfelelő	folyadékbevitel
fontos,	hogy	egészséges	maradj!

2. 	A	tested	60-70%-át	víz	alkotja,	ezért
is	fontos,	hogy	gyakran	igyál!

3. 	Segíti	az	emésztést,	a	légzést,	a	vérkerin-
gést	és	az	izmaid	megfelelő	működését	is.

4. 	Mivel	napközben	az	izzadással,	párolgás-
sal,	sőt	légzéssel	is	vizet	veszítesz,	szerve-
zetednek	utánpótlásra	van	szüksége,	ezért
az	órák	közötti	szünetekben	mindig	igyál
vizet!

5. 	A	rendszeres	vízivás	hozzájárul	ahhoz,
hogy	egész	nap	figyelni	tudj	a	suliban,
és	a	délutáni	játék,	edzés	során	sikeresebb
legyél.

6. 	Figyelj	arra,	hogy	a	nyári	nagy	melegben,
vagy		amikor	sokat	mozogsz,	sportolsz,
még	több	vízre	van	szükséged!

7. 	A	víz	nem	tartalmaz	cukrot,	nem	károsítja
a	fogaid	és	nem	hizlal.
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Köszönjük azon cégek segítségét, akik 
a kiemelt társadalmi felelősségvállalás 

nevében, hozzájárulnak gyermekeink 
egészségtudatos életmódjához.



Graph-Art – A családbarát kiadó

Az emberi testről és  
az egészséged védelméről 
a Tappancs magazinban is olvashatsz:

Étkezz egészségesen!
A szervezeted megfelelő fejlődéséhez az szükséges, 
hogy változatosan étkezz. Így nem hiányozhatnak az 
étrendedből a zöldségek, a gyümölcsök, a húsfélék és 
a tejtermékek. 

A zöldségek és a gyümölcsök nagyon ízletesek. Emel
lett sok vitamint, ásványi anyagot és rostot tartalmaznak. 
Fogyassz naponta legalább háromszor zöldséget és 
gyümölcsöt! Ám evés előtt jól mosd meg őket!

A kenyérfélék, a 
burgonya, a sárga-
répa és a gyümöl-
csök természetes 
formában tartalmaz
zák a szervezeted 
számára szükséges 
cukrot.

Egy bögre tej, egy 
darabka sajt vagy 
egy pohár joghurt, 
és máris sokat tettél 
az egészségedért. 
A tejtermékekben 
található D-vitamin 
erőssé teszi a csont
jaidat és a fogaidat.

A hús nélkülözhe
tet len a tested szá  - 
mára. A csirke, a 
pulyka, a hal és  
a sovány marhahús  
a legegészségesebb.

Az édességek csillapítják ugyan az éhségedet, ám csak mér
tékkel tanácsos fogyasztani belőlük. A sok cukor tönkre
teheti a fogaidat és elhízást okozhat.
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Graph-Art – A családbarát kiadó

Az emberi testről és  
az egészséged védelméről 
a Ta-Tu magazinban is olvashatsz:

A szaglás 
és az ízlelés

A konyhából áradó illatfelhő alapján ki tudod 
találni, mit főz anyukád. A friss sült csirke, 
a palacsinta vagy a túrós béles ínycsik
landozó illata meghozza az étvágyadat. Ez 
azért történik, mert az illatanyagok hozzáta
padnak az orrüreged szaglósejtjeihez. Ezek 
feldolgozzák az információt, és értesítik az 
agyadat, hogy az étel ehető és finom. A rom-
lott ennivalót is a szagáról ismered fel.

Próbáld ki!
Kösd be az osztálytársad 
szemét, és kérd meg, 
hogy fogja be az orrát. 
Adj neki egy szelet 
almát, majd körtét és 
sárgarépát! Vajon meg 
tudja mondani, hogy 
éppen mit eszik? Lehet, 
hogy nehéz feladat, hi
szen az összetett ízeket 
csak az illatukkal együtt 
tudod felismerni.

Evés közben az étel ízanyagai eljutnak a nyelveden sorako
zó ízlelőbimbókra. A négy alapízt (az édeset, a sósat, a sa
vanyút és a keserűt) a nyelved különböző részein érzékeled.
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Graph-Art – A családbarát kiadó

Az emberi testről és  
az egészséged védelméről 
a Tudorka magazinban is olvashatsz:

Hogyan óvhatod 
meg a fogaidat?

A szervezetedben található legkeményebb anyag a fogzománc. 
Nem véletlenül, hiszen a fogak mintegy 35 tonnányi élelmiszert 

aprítanak fel az életed folyamán. Mivel nem képesek ujjáépülni, csak 
akkor tudják ellátni a feladatukat – és ez a szép mosoly záloga is –, 
ha egészségesek. Épségük megóvása érdekében ajánlott minden 
főétkezés után alaposan megmosnod őket. Ezzel eltávolítod a felüle-
tükre tapadt, és idővel fogszuvasodást okozó baktériumokat.

Tisztítsd meg  
a külső fogfelszínt!

Mosd meg a bel
ső fogfelszínt és 
a rágófelszínt!

Körkörös mozdula
tokkal dörzsöld át az 
összezárt fogsort!

Étkezések után leg alább  3–5 percig mosd a fogaidat!

A fogzománcot nagyrészt 

kalcium- és fluortartalmú 

vegyületek alkotják, így a 

szintén ezeket tartalmazó 

fogkrémek növelik az  

ellenállóképességét.
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Graph-Art – A családbarát kiadó

Az emberi testről és  
az egészséged védelméről 
a TM Tudorka magazinban is olvashatsz:

Irány az

Az úszás szinte az összes 
izomcsoportot megmoz-
gatja. Javítja a testtartást, 
idővel növeli a tüdő 
térfogatát. 

edzés!

A kerékpározás főként a láb-, a far- és a hátizmo-
kat fejleszti. Javítja az egyensúly-érzékelésedet.

Tüdő térfogatának 
növelése

Reflexek  
tökéletesítése

A csapatjátékok, például a foci, 
a kézilabda vagy a jégkorong a 
szabályok betartására, vagyis 
sportszerűségre nevelnek. 
Az izmok mellett fejlődik a 
koncentrációs és a térbeli tá-
jékozódóképességed, valamint 
az egyensúly-érzékelésed.  
A labdával való zsonglőrkö-
dés révén a mozgásod egyre 
ügyesebbé válik.

Csapat- 
játékokÍzületek 

erősítése

Egyegy 
izom csak 
akkor vas
tagszik és 
erősödik 
meg, ha sokat használod. A formás test záloga tehát a 
rendszeres edzés. Az izmok, az erőnlét és az állóképesség fejlesztése érdekében a legjobb, ha hetente három edzést iktatsz be. Az rajtad áll, milyen sportágat választasz.
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Tudod, hogy miért jó 
a margarinos kenyér?

Amikor zsírokat, olajokat eszünk, több mint két-
szer annyi energiához juttatjuk a szervezetünket, 
mint szénhidrátokkal, vagy fehérjékkel. Erre 
azért is van szükségünk, mert a zsírban oldódó 
D,E,K,A vitaminok csak így tudnak felszívódni. 
Ezek a vitaminok erősítik a csontjaidat, élesítik a 
látásod, kevesebbet leszel beteg és szebb lesz a ha-
jad, körmöd, bőröd! 

Flóra

A tej és a tejtermékek, mint a sajt, 
joghurt, tejföl, tejszín, vaj, mind 
állati eredetű zsiradékot tartalmaz-
nak, ahogy a húsok, halak is.

Ezek a zsírok, olajok különböző 
elemekből épülnek fel, ettől füg-
gően pedig másképpen hatnak 
a szervezetre. A növényi zsírok-
ban, olajokban több a hasznos 
építőkocka, az állati eredetűekben 
pedig inkább olyanok vannak, 
amikből ha túl sokat eszel, lera-
kódhatnak az erekben és idővel 
betegségeket okoznak. Itt is van-
nak azonban kivételek, mivel a 
tengeri halak, annak ellenére, hogy 
állati eredetűek, hasznos olajokat 
tartalmaznak, míg a kókuszolaj 
inkább hasonlít összetételében az 
állati zsírokra és kevésbé hasznos 
a szervezet számára.

Növényi eredetű zsíroknak, olajok-
nak hívjuk azokat, amiket magokból, 
termésekből, egyéb növényi részek-
ből – például az olíva, napraforgó, 
repce, lenmag, tökmag, dió, mák, 
kókusz, földimogyoró – sajtolnak. 
Ezek közül melyiket kóstoltad már?

Ha ettél már Flora margarinos 
kenyeret, akkor a napraforgó-, 
lenmag- és repceolajat biztosan!

Ahhoz, hogy több jó építőkoc-
kákból álló zsiradékot ehessünk és 
a főzésen kívül a szendvicsekben 
is használhatóvá váljanak, meg 
kellett oldani, hogy a folyékony 
olajokból, kenhető szilárd 
zsírok legyenek. Manapság 
ezt hatalmas csövekben, 
egyszerűen a különböző 
zsiradékok melegítésével és 
keverés közbeni lehűtésével 
érik el. Ezt Te is könnyedén 
kipróbálhatod otthon, egy 
turmixgép segítségével!

Már tudod, 
hogy milyen típusú
zsiradékot érdemes enned, de a 
mennyiség is legalább ilyen fon-
tos, mivel ez a legtöbb energiát 
adó tápanyag! De mennyi is az 
egy adag margarin? Sok, vagy 
kevés van a kenyéren? Te milyen 
vastagon kened a kenyered? Ezt 
nagyon egyszerűen megállapít-
hatod! Ha beleharapsz a szend-
vicsedbe és nem látod a marga-
rinban a fogad nyomát, akkor 
éppen kellő mennyiséget kentél 
a kenyérre.

Túl unalmas az uzsonna? 

Csinálj Te is vidám

szendvicseket!

Néha olyankor is előfordul, hogy zsiradé-
kot eszel, amikor nem is gondolnád! Egy 
májkrémes, vagy szalámis kenyér, egy saj-
tos-tejfölös tészta, egy marék szotyi, vagy 
egy görög joghurt is viszonylag magas 
zsírtartalmúnak számít.



www.eisberg.hu

Miért fontos az egészséges táplálkozás?

Hogy jól érezd magad. Ne legyél beteg. 
Ne hízz el. Izmos legyél. Nagyra nőjél. 
Legyen erőd és energiád. Jól tudj kon-
centrálni. Szép legyen a bőröd, a hajad 
és a körmöd.

Hányszor hallottad már, hogy egyél 
sok zöldséget? De tudod miért van 
erre szükséged?

Az immunrendszerünk sokféle beteg-
ség ellen tud védekezni, ehhez azonban 
úgynevezett védőanyagokra, például vi-
taminokra van szüksége. Szervezetünk 
fejlődéséhez és fenntartásához percen-

ként közel 100 millió sejtet kell pótolnia. 
Ebben segít az ásványi anyagok serege. 
Az élelmiszerek közül a vitaminok és 
az ásványi anyagok legbőségesebben 
a zöldségekben és a gyümölcsökben for-
dulnak elő. A legtöbb vitamint és ásványi 
anyagot a nyers gyümölcsök és zöld-
ségek tartalmazzák. A gyümölcsökben 
és zöldségekben különleges szénhid-
rátok is előfordulnak, ezeket rostoknak 
hívjuk. A rostoknak nagyon fontos felada-
tuk van, a bélrendszerben megkötnek 
és “kisöpörnek” sokféle káros anyagot 
a szervezetből. Szóval a répa nemcsak 
azért kell, mert könnyebb fütyülni tőle.

Mennyi zöldségfélét és gyümölcsöt 
együnk naponta?

A gyerekeknek szóló új hazai táplálkozá-
si ajánlás, az OKOSTÁNYÉR® végigvezet 
a legfontosabb táplálkozási tanácsokon. 
A zöldségekkel és gyümöcsökkel kap-
csolatban ezt javasolja: “Egyél meg leg-
alább 4 adag zöldséget vagy gyümölcsöt 
naponta! Ebből legalább 1 adag friss 
vagy nyers legyen.” 

A napi 4 adag első hallásra soknak tűn-
het, de ha minden étkezéskor eszel zöld-
séget és/vagy gyümölcsöt, akkor köny-
nyen betartható a fenti ajánlás. Például 
reggelihez, ebédhez, vacsorához fogy-
assz friss, szezonális kerti veteménye-
ket, például jégsalátát, bébispenótot, 
paradicsomot, paprikát, retket, uborkát.

Kerülhetnek ezek a zöldségek szendvi-
csekre, lehetnek csíkokra vágra kefir-
ből készült mártogatóshoz, de készülhet 
belőlük egy tál ízletes saláta is. Kisétke-
zésekre választhatsz idénygyümölcsö-
ket, gyümölcssalátának vagy egy pohár 
natúr joghurttal, házi gyümölcsjoghurt-
nak elkészítve. A zöldségek és gyümöl-
csök azonban nemcsak a tányérodon 
szerepelhetnek, hanem a poharadban is. 
Ha nem tudsz elegendő zöldség- és gyü-
mölcsfélét megenni, akkor szuper meg-
oldás lehet, ha megiszod azokat finom, 
frissítő turmixok formájában. A meny-
nyiség mellett arra is érdemes figyel-
ned, hogy minél többféle színű zöldséget 
és gyümölcsöt fogyassz, mert a kü-
lönböző színanyagok szintén segítik 
az egészséged megőrzését.

Edd meg a szivárvány színeit!
Salátázni menő!

Shenker-Horváth Kinga
dietetikus
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A MINŐSÉG VÉDJEGYE

7 ÉV GARANCIA

Bemutatjuk az új Kia Niro családot. 
Elérhető elektromos, hibrid és plug-in hybrid változatban.

Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felhívása.

*Kia 7 éves vagy 150 000 kilométeres gyártói garancia. Érvényes az EU-tagállamokban (valamint Norvégiában,
Svájcban, Izlandon és Gibraltáron), a helyi (országos) feltételek szerint. A tájékoztatás nem teljes körű, további
részletek márkakereskedéseinkben, illetve a www.kia.com/hu/garancia oldalon.

Niro. Sosem volt még 
ilyen jó formában.

MI A SZÍNTÉVESZTÉS?   
Az információk legnagyobb részét a szemünkön keresztül kapjuk. Az emberi szem színesen lát, ezért a 
színes információ talán a legfontosabb adat számunkra. A színeknek tájékoztató szerepük mellett 
hangulatformáló erejük is van.   
Az élet számos területén hátrányos helyzetben vannak a színtévesztők. A korlátozott foglalkoztatáson 
túl például a közlekedésben, ahol nemcsak saját magukra, hanem másokra is veszélyesek lehetnek.  
A színtévesztés már óvodás és iskolás korban is nehéz helyzetbe hozza a színtévesztő gyermekeket (színes 
jelzések felismerése, rajzolás, tankönyvek). Problémát okoz számukra az okostelefon és a számítógép 
képernyőjén a tájékozódás.   
Felnőttként több szituációban könnyen felismerhetjük örökletes rendellenességünket. Például a 
gépjárművezetői, vagy bizonyos szakmák ellátásához előírt alkalmassági vizsgán, illetve sportolás 
közben. A színtévesztés problémáját ajánlott minél előbb megoldanunk, hogy a foglalkozás választás, így 
karrierünk során vagy a mindennapjainkban ne okozzon hátrányokat és nehézségeket számunkra.   
A színtévesztéssel együtt kell élni, ám hátrányaitól ma már senkinek nem kell szenvednie a Medicontur 
Kft. által kifejlesztett korrekciós szemüveglencséknek köszönhetően. 
 

ILLUSZTRÁCIÓ NORMÁL SZÍNLÁTÓKNAK   
Az alábbi képeken az enyhe és súlyos színtévesztő által látott világot szeretnénk illusztrálni a normál 
színlátók számára. Amíg enyhe színtévesztők esetében csökken a színek megkülönböztethetősége, addig 
súlyos esetben csupán két szín marad, amelyet képesek megkülönböztetni. A súlyos színtévesztők a türkisz 
színt fehérnek látják, a zöldet, a sárgát, a narancsot és a pirosat pedig nem képesek megkülönböztetni 
egymástól. Amennyiben ezt mégis megteszik, az csupán világosság alapján, vagy találgatással történik. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ILLUSZTRÁCIÓ SZÍNTÉVESZTŐKNEK   
Mivel a színtévesztők a fenti képeken nem érzékelnek markáns különbséget, ezért alábbi képeken az enyhe 
és súlyos színtévesztő által látott világot szeretnénk illusztrálni az általuk is érzékelhető módon. Ehhez 
csupán a színes kép kiszürkítését alkalmazzuk. 

 

normál színlátó enyhe színtévesztő súlyos színtévesztő

normál színlátó enyhe színtévesztő súlyos színtévesztő

A MAGYAR SZEMÉSZETI GYÁRTÓ • 30 ÉVE A SZEMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN

Központ 
2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1. 
Tel.: +36 23 565 555 

 
 
cvdinfo@medicontur.hu 
www.medicontur.hu

Kereskedelmi iroda 
1113 Budapest, Daróczi út 80. 
Tel.: +36 1 214 2032 
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Nem szennyezzük  
a környezetet

Fejlett technológiákkal
segítjük vásárlóinkat

Újrahasznosítunk,
amit csak lehet

Törődünk a
dolgozóinkkal

ZÖLDÜLŐ ÉS FEJLŐDŐ KIA MÁRKA
Számunkra a környezet védelme és a fenntartható fejlődés elősegítése mindennél 
fontosabb, ezért nemzetközi szinten törekszünk arra, hogy a lehető legtöbb zöld 
gyártási és újrafelhasználási technológiát alkalmazzuk modelljeinknél. A Kia Motors 
2009-ben indította el a környezetbarát ECO Dynamics márkáját, melynek elkötelezett 
célja a zéró károsanyag-kibocsátás elérése.

ECO technológiáink
• ECO Hybrid  • ECO Electric • ECO Plugin • Eco Fuel cell

ÁLMODD MEG A JÖVŐ AUTÓJÁT! 
Rajzold le, milyennek képzeled és nyerj!
Szuperbiztonságos lesz? Vagy hiperszónikusan áramvonalas? Esetleg helyetted 
vezet majd? Vagy talán repülni is lehet vele? Lesz egyáltalán négy kereke?

Most rajtad áll, hogy megtervezd! 

Kia Niro Kia Optima PHEV

www.kia.com www.kia.com

A beérkezett pályázatokat  
szakmai zsűrink értékeli majd.

A nyereményekért és a további 
részletekért látogass el  
a www.kia.com/hu/egeszsegprogram 
weboldalra, vagy keresd az 
Egészségprogram rendezvénysorozat 
állomásain a Kia standját!

Indulj a Kia Jövő Autója Rajzversenyen!
1. Engedd el a fantáziád, és készíts egy rajzot,

vázlatot vagy tervet az ötleteid alapján!

2. Látogass el a www.kia.com/hu/egeszsegprogram oldalra!
Itt tájékozódhatsz a részvétel feltételeiről és a további részletekről.

3. Legyél a legjobbak között és nyerj!

A beérkezett pályaműveket 

feltöltjük Facebook  

és Instagram   oldalunkra is.

Kövess minket!

 @KIAMotorsMagyarorszag

@kiamotorshungary



MILYEN KÜLÖNLEGES KÉPESSÉGET 
TERVEZNÉL A JÖVŐ AUTÓJÁBA?
Lesd el a Kia intelligens technológiáinak titkait!
Hamarosan megjelennek a napelemek autóink tetején.  
Ezekkel lehet majd feltölteni többek között az akkumulátort.

A jövőben az autód mesterséges intelligencia használatá-
val felismeri majd a hangulatodat vezetés közben, és ennek 
megfelelően igazítja hozzá az utastér funkciót. Erről majd 
a vezető érzelmeit is felismerő R.E.A.D. szoftverünk gon-
doskodik.

Kidolgoztunk továbbá egy okostelefonról vezérelhető, 
automata parkoló- és elektromos töltőrendszert is.

Sőt, olyan szeparált hangzónákat is tervezünk be-
vezetni a Kia modellekbe, amelynek segítségével az 
autó minden utasa fülhallgató nélkül más és más 
zenét hallgathat, illetve úgy telefonálhat, hogy azt 
a mellette ülő nem hallhatja. 

KÖRNYEZETBARÁT AUTÓT TERVEZNÉL?
Gyűjts ötleteket a Kia modellektől!

A Kia az első olyan autógyártó a világon, amely egyszerre kínál hibrid, konnektorból 
tölthető plug-in hibrid, könnyűhibrid és tisztán elektromos hajtásláncú modelleket. 

Hogyan védi a környezetet egy hibrid autó? 
A hibrid autók a meghajtásukhoz szükséges energiát több, egymástól eltérő elven 
működő erőforrásból nyerik. Ez pedig legtöbbször egy benzinüzemű és egy elekt-
romos meghajtású motor kombinációját jelenti. Benzinüzemű motorja kevesebbet 
fogyaszt, mint egy hagyományos autó, sőt, tisztán elektromos üzemmódban nul-
lára csökken a károsanyag-kibocsátása. Ilyen autó a Kia Niro is, amelynek jelenleg 
hybrid és plug-in hybrid típusa is kapható.

A jövő a tisztán elektromos autóké
Hamarosan két, tisztán elektromos hajtású modellünk is megérkezik Magyaror-
szágra: az első a 455 km-es hatótávot elérő Kia e-Niro lesz, majd mellé csatlakozik 
az egyedi dizájnt képviselő Kia e-Soul.

www.kia.com www.kia.com



Kedves Ifjú Olvasó!
Talán Te is jártál már úgy, 
hogy nagy mennyiségû tej 
elfogyasztása után „bugyogott” 
a pocakod és nem érezted túl 
jól Magad. Ha ez csak akkor 
fordul elô, amikor nagyon sok 
tejet iszol, szerencséd van, nincs 
több teendôd azon kívül, hogy 
egyszerre kevesebb (csak 2-3dl) 
tejet igyál.
Vannak viszont olyan gyerekek, 
akik kis mennyiségben sem 
tudják panasz nélkül meginni 
a sok tápanyagban és ásványi 
anyagban gazdag tejet. Mi 
ennek az egyik lehetséges oka? 
Az, hogy a tejben, természetes 
forrásként a legnagyobb 
mennyiségben jelen van 
egy laktóz nevû cukorfajta, 
amit nem mindenkinek a 

TEJFOGYASZTÁS PANASZMENTESEN

szervezete tud lebontani és ez 
panaszokhoz vezet.
Mit érezhetsz? Felpuffad a 
pocakod, korog a gyomrod, 
hasmenésed van, hasi görcsök 
esetleg fejfájás kínoz. Ezek 
mellett lehet még hányingered, 
érezheted magad rosszul és 
lehetnek bôrtüneteid. Szóval 
sok minden lehet. Mivel 
ezek a panaszok nem csak az 
elégtelen tejcukor bontás miatt 
lehetnek, ezért fontos, hogy 
lásson orvos, aki megvizsgál 
és megállapítja, biztosan 
ez okozza e tüneteket. A 
vizsgálat legegyszerûbb módja 
egy úgynevezett hidrogén 
kilégzési teszt, ami abból áll, 
hogy meg kell inni egy oldatot, 
majd egyforma idôközönként 
bele kell fújni egy pipába. 

Ha ekkor is fellépnek az 
ismert tünetek és a 

grafi kon is eltérést 
mutat, nagy a való-
színûsége, hogy lak-
tózérzékeny vagy. 
Ilyen esetben a 
gyerekorvos mondja 
meg, mi a teendô.
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Talán elég egy-két ételt 
laktóz mentesre cserélni, 
vagy olyan esetben, ha nem 
tudod, mi van abban, 
amit enni szeretnél, 
az étkezés kez-
detén pótolni 
lehet a hiányzó 
laktáz enzimet.

Enzimpótlás azonnal 

Van, ami  
nem várhat!

A laktáz enzim a tejcukrot emészthetővé alakítja. 

További információ: Strathmann KG képviselete
Telefon: +36 1 320 2865, www.strathmann.hu





Kids
Vidám motívumokkal díszített 
sebtapasz kifejezetten 
gyerekek részére.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT  
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

www.hartmann.hu
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Hydrofilm® Plus
Öntapadó, átlátszó filmkötszer nedvszívó sebpárnával
Baktérium- és vízálló kötést biztosít
Lehetővé teszi a zuhanyzást, strandolást

Ajánljuk:

•  Kisebb bőrgyógyászati beavatkozások után 
(anyajegylevétel, szemölcs eltávolítás) 

•  Hétköznapi sérülések (horzsolás, vágott seb) ellátására

•  Jól gyógyuló műtéti sebek fedésére

Vízálló 
steril 

kötszer

Hydrofilm® Plus méretek
7,2x5 cm • 10x9 cm • 15x9 cm • 12x10 cm • 20x10 cm • 25x10 cm • 30x10 cm

www.hartmann.hu • www.sebkezeles.hu

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT  
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

HydrofilmPlus 148x210_szurokamion.indd   1 2020. 02. 10.   14:05:56



Aegon Jövőtervező: 
megtakarítás és életbiztosítás egyben

A szülői szeretet a legfontosabb támogatás, amit egy gyermek 
élete során kaphat. Gyermekünk jövőjének biztosításához azonban 
éppúgy szükséges a megfelelő anyagi háttér is. Ezért ajánljuk 
Önnek az Aegon Jövőtervező megtakarítási célú életbiztosítást, 
mellyel a mellett, hogy személyre szabott biztosítást kap, 
gyermekének is jelentős megtakarítást gyűjthet össze, hogy 
később minden álma valósággá válhasson. Kezdje el már ma!

Kockázatvállalási hajlandóságához és jövőbeni céljaihoz 
mérten válassza az Önhöz illő megtakarítási formát!

a) „Hagyományos” megtakarítási forma = 
garantált éves 1% + a többlethozam 100%-a

 Ha kifejezetten kerüli a befektetési kockázatot, biztonságos, egyben 
 kiszámítható befektetésre vágyik, és megelégszik az alacsonyabb hozammal.

b) Szakértők által kezelt megtakarítási forma = 
akár a „Hagyományos” megtakarítási formánál magasabb éves hozam
Ha vállalja a befektetési kockázatot, ám hosszabb távon a hagyományos 
megtakarítási formában elérhető hozamnál magasabb hozamot szeretne 
megtakarításán elérni. A Jövőtervező kínálatában szereplő 2014. 10. 27-én 
induló 10 Tempó eszközalap átlagos, az eszközalapok indulásától számított 
évesített hozam a 2019.11.29-es záró adatok alapján 3,56% volt. 
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Aegon Jövőtervező: 
megtakarítás és életbiztosítás egyben

Legalább 15 éves biztosítási tartam, és minimum 15 ezer Ft/hó 
rendszeres befi zetés esetén ügyfélbónuszban részesül, azaz 
egy éves biztosítási díjat írunk jóvá szerződése lejártakor, 
vagyis minimum 180 000 forintot. 

Az Aegon Jövőtervezővel nem csak megtakarításait növelheti!
A személyre szabott életbiztosítással az esetlegesen bekövetkező 
tragédia, halál vagy egészségkárosodás esetén sem rendül meg 
családja, gyermeke anyagi helyzete.

Ügyfélbónusz

 *  A számítás szakértők által kezelt megtakarítási formát választva 4%-os éves értékkövetéssel (indexálás), 4%-os hozamfeltételezéssel 
  és havi díjfi zetéssel számolva készült. 
 **  Kötött lejáratú kiegészítő életbiztosítás (Term fi x): a biztosított halála esetén a megtakarítási és alapbiztosítási összegen túl, a biztosító 
  megnöveli a szerződés számlájának értékét ezen kiegészítő biztosítás aktuális biztosítási összegével, így lejáratkor a gyermek életkezdésére
   fordítható összeg is megnövekedik. 
 ***  Kritikus 7 tartalma: rosszindulatú daganat, jóindulatú agydaganat, szívizominfarktus, agyiér-katasztrófa, szívkoszorúér-műtét, szervátültetés,
   krónikus veseelégtelenség. 
 ****  Gyermekbiztosítási kiegészítők tartalma 1 éves gyermekre nézve: jó- és rosszindulatú daganatos megbetegedések (2 000 000 Ft); baleseti
   kórházi napi térítés (5 000 Ft/nap); baleseti műtéti térítés (500 000 Ft); baleseti rokkantság (1 600 000 Ft); csonttörés, csontrepedés (30 000 Ft).

Fedezet Anya Apa Havi díj
Megtakarítási díjrész – – 10 000 Ft
Bármely okú haláleset 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 3 750 Ft
Kötött lejáratú kiegészítő 
életbiztosítás (Term fi x)**

3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 3 750 Ft

Kritikus 7*** – 1 000 000 Ft 970 Ft
Női műtéti térítés 800 000 Ft – 5 088 Ft
Gyermekbiztosítási kiegészítők**** – – 1 330 Ft
Összes havi díj 24 888 Ft
Ügyfélbónusz 298 656 Ft
Lejárati összeg Ügyfélbónusszal 3 631 836 Ft

Aegon Jövőtervező példakalkuláció*

18 éves tartamra  �  Anya (biztosított): 33 éves  �  Apa (társbiztosított): 35 éves

Válassza ki, hogy a több mint 25 kiegészítő biztosításunk közül melyik illik aktuális 
élethelyzetéhez a leginkább! Válassza Ön és családja számára a legmegfelelőbb bizto-
sítási védelmet, és kezdje el még ma megtakarításának gyarapítását!
További részleteket a www.aegon.hu oldalon olvashat.

 A tájékoztatás nem teljeskörű, befektetési ajánlatnak nem tekinthető! A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra nézve.

Taníttatás oldalpár A5.indd   2 2020. 02. 06.   9:46



10 meghökkentő természettudományos adat

#5

Életünk során átlagosan 725 km
haj nő a fejünkön, ami megegyezik
a Budapest - Velence távolsággal.

#4

Az ember az egyedüli az állatvilág
képviselői közül, aki egyenes

vonalakat tud húzni.

#6

Minden emlős nevet, ha csiklandozzák.

#10      A forró víz hamarabb megfagy, mint a hideg
                 bizonyos termodinamikai rendszerekben.

#9

Legyen szó akár zsiráfról, akár egérről, nagyjából
az összes emlősnek ugyanannyi nyakcsontja van.

#1

Az ember vére ezerszer "kerüli meg"
a testét egy nap alatt.

#2

Több élőlény van egy ember bőrén,
mint ahány ember él a Földön.

#3

Tudtad, hogy annak az esélye,
hogy az ujjlenyomatod egyezzen
egy másik emberével, 1 : 64 billióhoz?

#7

Egy emberöltő alatt annyit sétálunk,
hogy 5 x megkerülnénk a Földet.

#8

Több fa található a Földön (3,04 billió),
mint ahány csillag van a Tejútrendszerben
(nagyjából 400 milliárd).

A tudomány meglepő és izgalmas. 
Tanulj természettudományokat!

hu.egis.health



A fogszuvasodás 1. számú oka
A cukrok megtalálhatók szinte mindenben, amit megeszünk és megiszunk 
– beleértve az egészséges ételeket is, mint a gyümölcsök és a zöldségek.

Színezd ki azokat az étel- és italképeket, amikben szerinted sok cukor található!

Naponta legalább kétszer
moss fogat!
Az ALMA nagyon egészséges gyümölcs, télen-nyáron
kapható, de... tévhit az, hogy alma fogyasztása után nem
kell fogat mosni.

Édességek, sütemények

Cukros üdítők és szörpök Tej, sajt, natúr joghurt Gyümölcsök

Tojás Zöldségek

Naponta legalább kétszer
moss fogat!
Az ALMA nagyon egészséges gyümölcs, télen-nyáron
kapható, de... tévhit az, hogy alma fogyasztása után nem
kell fogat mosni.

Színezd ki Elmy és Mexy egérkéket!

Kösd össze a számokat!



Ragyogó Mosoly, Ragyogó Jövő Program

Az Alliance for Cavity F ree Future 2016. évi felmérése szerint Magyarországon
a 6 éves korosztály 59%-a fogászati ellátásra szorul, továbbá a 12 éves korosztály 
2-3 maradó foga már szuvas.

A fentiekre tekintettel a Colgate-Palmolive Magyarország a Pécsi 
Tudományegyetem Fogorvostudományi Karának gyermekfogorvosaival 
kidolgozta a „Ragyogó Mosoly, Ragyogó Jövő” ingyenes, online, edukációs 
célú egészségfejlesztő programot általános iskolák első és második 
osztályos tanulói számára.

Az iskolai program osztályfőnöki óra keretében kerül megvalósításra játékos 
formában. Regisztrációt követően online anyagot biztosítunk a tanító néniknek, 
iskolai védőnőknek, 6-8 éves gyerekeknek és szüleiknek. A program tematikája 
az egészséges táplálkozás és a szájápolás ismereteire alapszik, négy alkalomra 
(4x30 perc) elegendő anyag áll rendelkezésre. A regisztrált osztályok postai 
úton fogkrém és fogkefe mintát kapnak ajándékba.

Regisztráljon a www.ragyogomosolyprogram.hu oldalon és járuljon hozzá
a magyarországi statisztikák javulásához!

A 6-12 éves korú gyerekeknek az életkoruknak megfelelő fogápolási 
megoldásokra van szükségük:

Hatékony fogszuvasodás elleni 
védelem az új maradó fogak 
számára

*Forrás: Reprezentatív telefonos felmérés 300 
fogorvos bevonásával a fogszuvasodás elleni 
védelemre ajánlott fogkrémmárkáról, 2018. 
január–február, Németország







 Minden szülő próbálja védeni gyermekét már a születése pilla-
natától. Amint járni tud a csemete veszélyforrássá válik minden 
asztalcsücsök és szekrényszél, amitől óvni kell a csöppségeket.

Ahogy egyre cseperedik a lurkó, egyre több elesésre, horzsolásra és sérülésre 
kell számítani, amit minden anyuka és apuka próbál kivédeni, vagy ha 
már megtörtént a baj, kezelni krémekkel, gyógypuszival. De szinte senki 
nem gondol az olyan láthatatlan, ám káros dolgokra, mint az ártalmas 
zaj. Szinte észre sem vesszük a reggeli tömegközlekedés morajlását, de 
már a hangos háztartási eszközök hangjai sem tűnnek fel. Pedig mindezek 
negatív hatással lehetnek a kisgyermekekre is. Ráadásul a zajártalom által 
okozott halláskárosodás nagy része nagyon lassan alakul ki, hatása az 
évek alatt összeadódik és csak sokára válik észlelhetővé a következmény. 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felmérése szerint a 6–19 éves 
korosztály 12,5%-ának károsodott a hallása, amely közvetlenül a túlzott 
erősségű zajnak tulajdonítható. Hol érheti gyermekeinket halláskárosodást 
okozó zajhatás? Például a kicsiknek szóló zenés, táncos programokon, 
koncerteken. Ilyen események alkalmával az óvodás korú és kisiskolás 
gyermekekkel érdemes messzebb állni a hangfalaktól, vagy szólni az 
esemény szervezőjének. Nem is gondolná senki, de a játékok is válhatnak 
veszélyes hangforrássá! Számos játékot terveztek úgy, hogy legyen 
benne hangszóró. Ezeket általában tanulássegítő vagy hangutánzó céllal 
építik be a játékokba, például egy baba, vagy mentőautó esetén. Annak 
ellenére, hogy gyermekeknek tervezték, mégis káros lehet a hangereje. 

Hogyan védhetjük meg gyermekünket a túlzott zajártalomtól? 
•  A csecsemők számára készült játékok vásárlásakor keressen

hangerőszabályzóval, vagy ki-be kapcsoló gombbal rendelkező típust.
•  Ha esetleg már van olyan játék, ami nagyon hangos, érdemes

a hangszórót ragasztószalaggal lefedni, így tompítható a hangerő.
•  A háztartási elektronikai cikkek választásakor legyen döntési szempont

a termék hangereje. Érdemes csendesebb terméket választani.

Fontos, hogy tudatossá váljon a zajártalom 
veszélyessége. Védje meg gyermeke hallását!

Ön megfelelően 
védi gyermeke 
hallását?

Forrás: https://www.rchsd.org/programs-services/audiology-hearing/noise-exposure-in-young-children-and-teens

Mit kell tudnunk 
a helyes 
fültisztításról?
A kisgyermekek hallásvédelme mellett a fülek megfelelő 
tisztítása is fontos. Sokan nem is gondolnák, de nem 
megfelelően ápolják gyermekeik fülét.

A nagyobb gyermekeket tanítsuk 
meg a helyes fültisztításra, hogy ez is 
a mindennapi tisztálkodás 
természetes részévé váljon.

A fültisztító pálcika használatát 
mellőzni kell. Használatával a fülzsír 
mélyebbre tolódik a hallójáratba. 
A fül öntisztító mechanizmusa révén 
magától megtisztul a hallójárat.

Ne használjunk szappant, vagy 
tusfürdőt. A tiszta víz elegendő 
a fül tisztításához.

Nedves törölköző segítségével 
a kézzel szabadon és könnyedén 
elérhető területeket kell 
megtisztítani. (A hallójárat külső 
területe, a fülkagyló hajlatai és 
a kagyló mögötti terület.)

www.victofon.hu
Forrás: https://www.csaladinet.hu/hirek/baba/babagondozas/21892/lehet_hogy_te_is_rosszul_tisztitod_gyermeked_fulet
https://www.novakhunor.hu/betegsegek/fultisztitas-helyesen-babaknal-gyerekeknel-igy-javasoljak-a-fejlett-orszagokban
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