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BEVEZETÉS 

A Magyarország Alaptörvényében foglaltak szerint „együttélésünk legfontosabb keretei a család és a 
nemzet, összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet. A közösség erejének és minden 
ember becsületének alapja a munka, az emberi szellem teljesítménye.” A mai társadalmi viszonyok 
között ugyanakkor egyre nehezebb összehangolni a munkahelyi teljesítményt (elvárásokat) és a 
családi életet. Ennek részben az az oka, hogy a gyermekvállalás ideje későbbre tolódott, a 
családanyák – egy része – szeretné megőrizni munkahelyét vagy visszatérni a munka világába, és 
jellemzően a nagyszülők is aktívak, munka mellett kevésbé tudnak a fiatal családok számára 
megfelelő segítséget nyújtani. Ezeket a problémákat fokozzák a társadalomra jellemző mobilitási 
problémák. A hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű településeken élő családok számára 
sokszor nehézséget jelent a tehetséges gyermekük felsőoktatásban való részvételének biztosítása. 

Egyetemünknek viszont – a tudományos kiválóság erősítése, a hallgatói létszám növelése, a 
tehetséggondozás fejlesztése érdekében – elkötelezett, a munkahelyi feladatait kiemelkedő 
színvonalon ellátó alkalmazottakra, és minél több, az Egyetemen szívesen tanuló, tehetséges fiatalra 
van szüksége. Ezért a fent vázolt, összetett és sürgető társadalmi kihívásokra olyan innovatív 
beavatkozással kívánunk reagálni, amely könnyebbé teszi a hátrányos helyzetű kistérségekből való 
kitörést, megoldást jelenthet a családok, családtagok mobilitási problémáira, elősegíti az élethosszig 
tartó tanulás folyamatát és támogatja a kormányzat demográfiai fordulattal kapcsolatos 
célkitűzéseit. A családok támogatása az ELTE számára befektetés a jövőbe. 

Az Egyetem az alábbi koncepció kidolgozásával és megvalósításával szeretne a hazai és külföldi 
egyetemek sorában is modell értékű intézménnyé válni. Családbarát intézményként fokozni kívánjuk 
a felsőoktatásba való bekerülés lehetőségét a fiatalok, házasok és fiatal családosok körében, valamint 
a megoldásainkkal javítani kívánjuk a hátrányos földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzetből származó 
fiatalok képzettségi szintjét és elősegítjük a felsőfokú végzettséghez történő jutásukat. 

 

INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK 

Családi apartmanok létrehozása 
Célja, hogy az Egyetem megkönnyítse a vidékről a fővárosba költöző fiatal házas, gyermeket tervező, 
vagy kisgyermekes hallgatók és dolgozók lakhatási körülményeit életük ezen fontos szakaszában. A 
budapesti ingatlan- és albérleti árak mellett egy magas színvonalon berendezett, 1-3 gyermek 
nevelésére alkalmas, ugyanakkor kedvezményes lakhatás a belvárosban mind a tanulmányokat vagy 
a munkába járást megkönnyíti, egyúttal anyagi megtakarítási lehetőséggel jár, ami akár a 
gyermekvállalást, akár a gyermeknevelést, akár az önálló otthonba költözés feltételeit könnyíti. 

A tervezett konstrukció szerint a szolgáltatást olyan házasok vehetik igénybe, ahol legalább az egyik 
fél egyetemi polgár, legfeljebb három gyermekkel rendelkeznek és igazoltan nincs Budapesten vagy 
Szombathelyen ingatlantulajdonuk. A lehetőség az első ingatlan megszerzéséig, de legfeljebb 5 évig 
szól, ami – indokolt esetben – legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható. 

Lokáció szempontjából, valamint az épület kialakítása miatt is az ELTE Damjanich Úti Kollégiuma a 
legalkalmasabb erre a célra. A kollégium kialakítása szerint jelenleg is apartman-szerű, azaz egy 
előtérhez 3 szoba tartozik, közös vizesblokkal és teakonyhával. Összesen 16 családi apartman 
kialakítása lehetséges a területen. 

A magyarországi felsőoktatási intézmények körében nem tudunk hasonló jellegű kezdeményezésről, 
tehát a javaslat újszerű, innovatív. A javaslatot a Budapesti Márton Áron Kollégium és Szakkollégium 
gyakorlata alapozta meg, ahol évek óta a friss házasok, párok igényelhetik, hogy közös szobában 
lakjanak. 

Költségterv: 



 

Az átalakítás 170 hallgatói férőhely veszteséggel jár az ELTE részére, így fontos szempont, hogy ezt a 
létszámot – bérléssel vagy egyéb módon – pótolhassuk. Egy hasonló színvonalú kollégiumban egy 
tanévre nagyságrendileg 136 M Ft (170 fő*80.000 Ft*10 hó) a bérlési költség, így a teljes beruházás 
forrásigénye 420 M Ft. 

Időterv: 

 

 

Bölcsőde és óvoda kialakítás 
A TÓK gyakorló óvodája – a lehetőségekhez mérten – fogadja az ELTE-n dolgozók gyerekeit, 
ugyanakkor az intézmény elhelyezkedése miatt ezzel a lehetőséggel kevesen élnek. Fontosnak tartjuk 
ugyanakkor, hogy minden kisgyerekes egyetemi polgár számára biztosítsunk lehetőséget a gyermeke 
bölcsődei és óvodai elhelyezéséhez. Erre két lehetőséget látunk: 

a) a főbb oktatási helyszíneken létrehozunk a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben foglaltaknak 
megfelelő, 7-15 gyermek befogadására alkalmas bölcsődét; vagy 

b) egy központi helyszínen – aminek jó a megközelítése – kialakítunk egy nagyobb volumenű, 
komplex intézményt. Ebben az esetben szállítási szolgáltatással szeretnénk megkönnyíteni a 
szülők részére a gyermek intézménybe való eljuttatását (ELTE busz). 

Az elgondolás támogatja a családok mobilizációját, az egyetemen – elsősorban a támogató 
területeken – esetlegesen fellépő munkaerőhiány pótlását, ennélfogva a családok mobilitását.  

Költségterv: 

Cél Ssz. Tevékenység Forrásigény

1. Kivitelezési tervek 30 M Ft

2. Engedélyeztetés 3 M Ft

3. Közbeszerzési eljárás előkészítése 3 M Ft

4. Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 6 M Ft

5. Kivitelezés

bontás 1,1

vizesblokk 1,9

gépészet 1,2

elektromos 1,1

informatika 1,4

belső nyílászárók 0,6

árnyékolás 0,4

szerelvényezés 1,0

burkolás-festés 1,0

bútorzat, eszközök, egyéb 2,3

1 apartman összesen 12,0

16 apartman összesen 192 M Ft

6. Közösségi terek kialakítása 50 M Ft

7. Összesen: 284 M Ft
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1. Kivitelezési tervek 2018. szeptember 120 2018. december

2. Építési engedély 2018. december 60 2019. január

3. Jogerőre emelkedés 2019. február 30 2019. március

4. Közbeszerzési eljárás előkészítése 2019. február 45 2019. március

5. Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 2019. március 90 2019. május

6. Generál kivitelezői szerződéskötés kötés 2019. június 30 2019. július

7. Kivitelezés 2019. július 300 2020. április

8. Műszaki átadás-átvétel 2019. május 30 2019. május

9. Üzemi próba 2019. június 30 2019. július

10. Üzemeltetés 2019. augusztus

C
s
a

lá
d

i 
a

p
a

r
tm

a
n

 l
é
tr

e
h

o
z
á

s
a

(h
e
ly

s
z
ín

: 
D

a
m

ja
n

ic
h

 Ú
ti

 K
o

ll
é
g

iu
m

)

Cél Ssz. Tevékenység kezdete
időigény

(nap)
vége

2018 2019 2020



 

Időterv: 

 

 

Családbarát iroda kialakítása 
Abban az esetben, ha a hallgató/dolgozó nem tudja, vagy nem akarja igénybe venni a 

gyermekmegőrzésére irányuló szolgáltatásokat, ugyanakkor a feladatellátás/tanulmányok miatt 

néhány órát el kell töltenie irodai környezetben a gyermekével, hasznos lehet, ha ezt olyan irodában 

teheti, ahol a gyermek a munkatársai/hallgatótársai figyelmét nem vonja el, és feladatvégzés közben 

is biztonságban tudhatja a gyereket. Ennek érdekében a főbb épületekben olyan irodahelyiségek 

kialakítását tervezzük, ahol 3-5 fő legfeljebb 10 gyermekkel kényelmesen, a gyermekek elfoglalására 

is alkalmas módon dolgozhat/tanulhat. 

Költségterv: 

 

Cél Ssz. Tevékenység Forrásigény

1. Kivitelezési tervek 30 M Ft

2. Engedélyeztetés 3 M Ft

3. Közbeszerzési eljárás előkészítése 3 M Ft

4. Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 6 M Ft

5. Kivitelezés

bontás 10,0

vizesblokk 14,0

gépészet 17,0

elektromos 14,0

informatika 8,0

belső nyílászárók 9,0

árnyékolás 6,0

szerelvényezés 10,0

burkolás-festés 15,0

bútorzat, eszközök, egyéb 25,0

Összesen 128 M Ft

6. Személyi feltételek (bértömeg) 50 M Ft

7. Egyéb dologi költség (pl. étkezés, busz) 20 M Ft

8. Összesen: 240 M Ft
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1. Igény- és helyszín felmérés 2018. július 60 2018. augusztus

2. Kivitelezési tervek 2018. augusztus 90 2018. október

3. Építési engedély 2018. október 60 2018. november

4. Jogerőre emelkedés 2018. november 30 2018. december

5. Közbeszerzési eljárás előkészítése 2019. január 45 2019. február

6. Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 2019. február 90 2019. május

7. Generál kivitelezői szerződéskötés kötés 2019. május 30 2019. május

8. Kivitelezés 2019. június 90 2019. augusztus

9. Műszaki átadás-átvétel 2019. augusztus 15 2019. augusztus

10. Engedélyeztetés 2019. szeptember 60 2019. október

11. Üzemeltetés 2019. november
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Cél Ssz. Tevékenység Forrásigény

2. Kivitelezési és ütemterv 15 M Ft

3. Kivitelezés Lágymányos I. 4 M Ft

4. Berendezés Lágymányos I. 3 M Ft

5. Kivitelezés BTK 4 M Ft

7. Berendezés BTK 3 M Ft

8. Kivitelezés SEK 4 M Ft

9. Berendezés SEK 3 M Ft

10. Kivitelezés Egyetem tér 4 M Ft

11. Berendezés Egyetem tér 3 M Ft

3. Kivitelezés PPK 4 M Ft

4. Berendezés PPK 3 M Ft

5. Kivitelezés opcionális I. 4 M Ft

7. Berendezés opcionális I. 3 M Ft

8. Kivitelezés opcionális II. 4 M Ft

9. Berendezés opcionális II. 3 M Ft

10. Kivitelezés Lágymányos II. 4 M Ft

11. Berendezés Lágymányos II. 3 M Ft

12. Összesen: 71 M Ft
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Időterv: 

 

 

Baba-(nagy)szülő szoba kialakítása, fejlesztése 

Célja, hogy a tanulmányok folytatását, a dolgozók részére a munkába való visszaintegrálást 
megkönnyítse azáltal, hogy olyan helyiségeket biztosít a főbb egyetemi épületekben, amelyekben 
néhány perctől néhány óráig terjedő időtartamban „elvonulási lehetőséget”, illetve – szükség szerint 
gyermekfelügyeletet is biztosítunk. 

Jelenleg 3 épületünkben (Savaria Egyetemi Campus, BTK, BGGyK) van baba-mama szoba, ezek 
azonban erősen felújításra szorulnak (SEK-en EFOP 3.4.3 programon belül ez meg is valósul). 
Ugyanakkor szeretnénk, ha minden jelentősebb oktatási helyszínen ki tudnánk alakítani ilyen 
helyiségeket. Az infrastrukturális beruházáson kívül – az ELTE képzési palettájára alapozva – 
szakképzett babysitter rendszert szeretnénk kiépíteni, amelynek lényege, hogy egy 
diszpécserközponton keresztül lehet jelezni a gyerekfelügyelet iránti igényt (helyszín, időtartam, 
egyéb paraméterek megadásával) és a központ az igénynek megfelelően biztosítja a babysittert (ELTE 
hallgatók közreműködésével). 

Költségterv: 

 

Időterv: 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1. Igény- és helyszín felmérés 2019. január 120 2019. május

2. Kivitelezési és ütemterv 2019. február 120 2019. június

3. Kivitelezés Lágymányos I. 2019. május 60 2019. június

4. Berendezés Lágymányos I. 2019. július 60 2019. augusztus

5. Kivitelezés BTK 2019. július 60 2019. augusztus

7. Berendezés BTK 2019. szeptember 60 2019. október

8. Kivitelezés SEK 2019. szeptember 60 2019. október

9. Berendezés SEK 2019. november 60 2019. december

10. Kivitelezés Egyetem tér 2019. november 60 2019. december

11. Berendezés Egyetem tér 2020. január 60 2020. március

3. Kivitelezés PPK 2020. január 60 2020. március

4. Berendezés PPK 2020. március 60 2020. április

5. Kivitelezés opcionális I. 2020. március 60 2020. április

7. Berendezés opcionális I. 2020. május 60 2020. június

8. Kivitelezés opcionális II. 2020. május 60 2020. június

9. Berendezés opcionális II. 2020. július 60 2020. augusztus

10. Kivitelezés Lágymányos II. 2020. július 60 2020. augusztus

11. Berendezés Lágymányos II. 2020. szeptember 60 2020. október
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2019 2020

Cél Ssz. Tevékenység Forrásigény

2. Kivitelezési és ütemterv 0 M Ft

3. Kivitelezés Lágymányos I. 1 M Ft

4. Berendezés Lágymányos I. 1 M Ft

5. Kivitelezés BTK 1 M Ft

7. Berendezés BTK 1 M Ft

8. Kivitelezés SEK (EFOP projekt) 0 M Ft

9. Berendezés SEK (EFOP projekt) 0 M Ft

10. Kivitelezés Egyetem tér 1 M Ft

11. Berendezés Egyetem tér 1 M Ft

3. Kivitelezés PPK 1 M Ft

4. Berendezés PPK 1 M Ft

5. Kivitelezés opcionális I. 1 M Ft

7. Berendezés opcionális I. 1 M Ft

8. Kivitelezés opcionális II. 1 M Ft

9. Berendezés opcionális II. 1 M Ft

10. Kivitelezés Lágymányos II. 1 M Ft

11. Berendezés Lágymányos II. 1 M Ft

12. személyi költségek (babysitter rendszer) 20 M Ft

13. Összesen: 34 M Ft
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A családbarát irodák és a baba- (nagy)szülő szobák elhelyezése és kialakítása során javasolt 
figyelembe venni az azonos, vagy mindkét cél megvalósításához egyaránt szükséges elemeket 
(például: vizesblokk, pelenkázó-, illetve szoptató helyiség, stb.), és a lehetőségekhez mérten 
költséghatékony megoldásra érdemes törekedni. 

 

ANYAGI JELLEGŰ TÁMOGATÁSOK 

Lakáshoz jutás 
Célja, hogy az Egyetem megkönnyítse a fiatal házas, gyermeket tervező, vagy kisgyermekes hallgatók 

és dolgozók lakáshoz jutását. A jelenlegi egyetemi lakáscélú munkáltatói kölcsön lehetősége csak a 

dolgozók részére elérhető. Ezt szeretnénk két irányban bővíteni. Szeretnénk a kölcsönt a hallgatók 

részére is hozzáférhetővé tenni, illetve a kölcsönösszeg volumenét is szeretnénk növelni. A forrás 

rendelkezésre állásától számított fél éven belül ki lehet dolgozni (illetve módosítani) a szükséges 

szabályozókat. Évente legfeljebb 20 igénylővel és legfeljebb fejenként 10 M Ft-os kölcsönösszeggel 

számolva a Lakáscélú Alap 200 M Ft-tal történő növelésére van szükség. 

Születési támogatás és babacsomag 
A jellemzően önkormányzatoknál igényelhető támogatást – a gyermekvállalás ösztönzése, és az 
egyetemi polgárok elköteleződésének erősítése érdekében is – érdemes lehet bevezetni 
Egyetemünkön. A pénzügyi jellegű születési támogatás összeköthető természetbeni támogatással is, 
ún. babacsomaggal. A csomagban egy rektori-kancellári közös üdvözlőlap mellett elhelyezhető 
néhány praktikus dolog, így ruhanemű, digitális lázmérő, babaápolási termékek, pléd, stb. Az ELTE-n 
évente átlagosan 100 újszülöttel, valamint újszülöttenként 100.000 Ft értékű születési támogatással 
és babacsomaggal számolva a programnak éves szinten 10 M Ft a forrásigénye. 

Ösztöndíjak 
Érdemes megvizsgálni olyan – speciálisan a hallgatóknak szóló – lehetőségeket, amellyel a 
gyermekvállalást, illetve a kisgyermek melletti tanulmányokat lehet ösztönözni. Kiváló formája lehet 
ennek az ösztöndíj, mert ezáltal az anyagi juttatást több feltételhez (például tanulmányi eredmény, 
szociális helyzet) lehet kötni. Így az ELTE egyszerre támogathatja a gyermekvállalást és a 
tehetséggondozást. Az ösztöndíjat, mint lehetőséget nem csupán a gyermeket vállaló hallgatókkal 
kapcsolatban érdemes megvizsgálni, hanem a dolgozóink, hallgatóink kisgyermekei szempontjából 
(ez tehát az egyetemi polgárok tehetséges gyermekeinek támogatása). Az ösztöndíj(ak) jellegének, 
feltételeinek kialakítása 6-12 hónapot vehet igénybe a forrás mértékének és rendelkezésre állásának 
függvényében. 

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1. Igény- és helyszín felmérés 2019. január 120 2019. május

2. Kivitelezési és ütemterv 2019. február 120 2019. június

3. Kivitelezés Lágymányos I. 2019. május 60 2019. június

4. Berendezés Lágymányos I. 2019. július 60 2019. augusztus

5. Kivitelezés BTK 2019. július 60 2019. augusztus

7. Berendezés BTK 2019. szeptember 60 2019. október

8. Kivitelezés SEK (EFOP projekt) 2018. augusztus 60 2018. szeptember

9. Berendezés SEK (EFOP projekt) 2018. október 60 2018. november

10. Kivitelezés Egyetem tér 2019. november 60 2019. december

11. Berendezés Egyetem tér 2020. január 60 2020. március

3. Kivitelezés PPK 2020. január 60 2020. március

4. Berendezés PPK 2020. március 60 2020. április

5. Kivitelezés opcionális I. 2020. március 60 2020. április

7. Berendezés opcionális I. 2020. május 60 2020. június

8. Kivitelezés opcionális II. 2020. május 60 2020. június

9. Berendezés opcionális II. 2020. július 60 2020. augusztus

10. Kivitelezés Lágymányos II. 2020. július 60 2020. augusztus

11. Berendezés Lágymányos II. 2020. szeptember 60 2020. október

12. Babysitter rendszer biztosítása 2019. szeptember
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Élet- és balesetbiztosítás 
A munkáltató döntésétől függően támogathatja munkavállalóit különféle, jellemzően 
életbiztosítással. A munkáltatói életbiztosítás adózása jelentősen megváltozott ugyan 2018 elejétől, 
mivel a munkáltatónak 15%-os személyi jövedelemadót és 19,5%-os egészségügyi hozzájárulást kell 
fizetnie az életbiztosítások után, amennyiben ilyen juttatást ad az alkalmazottainak (a változás a 
kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló 
életbiztosítások rendszeres díjára vonatkozik (az eseti díj eddig sem volt adómentes)). 

Amennyiben azonban a munkáltató bérként adná oda a biztosításra szánt összeget az 
alkalmazottnak, jóval nagyobb közteher (adó és járulék) terhelné a munkáltatót. Egy biztosítással 
ráadásul a munkáltató a foglalkoztatott jövőjébe fektet, míg a készpénzt nagyobb eséllyel költi el az 
alkalmazott. 

Érdemes tehát megvizsgálni mélyebben a különféle biztosítási lehetőségeket mind a dolgozók, mind 
a hallgatók esetében. Kedvező kormányzati döntés esetén jó motivációs lehetőség lehet ez az eszköz 
az egyetemi polgárok számára. 

 

SZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉS 

Családbarát Műhely fejlesztése 
Célja, hogy mindhárom korosztály (családalapítók, idősebb családtagról gondoskodók, nyugdíj előtt 

állók) részére korspecifikus programokat, szolgáltatásokat szervezzünk. Ennek személyi és dologi 

költsége éves szinten 60 M Ft. 

A Műhely által nyújtandó programok, szolgáltatások: 

a) A fiatalok kampusza rendezvény keretein belül gyerekeknek tartunk látogatásokat, amikor 

nem csak előadást hallgathatnak, de kísérleteket is végezhetnek az egyes kampuszokon; 

b) gyerekfelügyelet biztosítása azonnali, váratlan esetben; 

c) Tanfolyamok/tréningek szervezése: a munkavállalóknak, hallgatóknak lehetősége van olyan 

tanfolyamokon részt venni, mely segít összeegyeztetni a munkát/tanulást a családi élettel, 

különösen ügyelve a gondozás témakörére (valamint: idő- és stresszkezelő tréningek, work-

life balance tréning, stb.); 

d) családi nyaralás támogatása; 

e) kedvezményes/ingyenes gyermekétkeztetés; 

f) kedvezménykártya – ELTE kártya; 

g) egészségügyi szolgáltatások, szűrések szervezése; 

h) tanácsadás, konzultáció: párkapcsolati konzultáció, gyermeknevelési konzultáció; 

i) családi nap; 

j) nyári táborok 4-14 éves korosztály részére; 

k) párkapcsolati szabadegyetem; 

l) párkapcsolattal és gyerekneveléssel összefüggő előadások, börzék, workshopok; 

m) munkaidőkedvezmények (fizetett szabadság, szülői szabadság, gondozói szabadság, 

részmunkaidő, távmunka, rugalmas munkaidő, apai szabadság (apanapon felül), ünnepekhez 

kötődő szabadság, stb.) 

n) anyagi/szakmai támogatás nyújtása családi krízishelyzet esetén. 

 



 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Az ELTE a 2022. év végéig terjedő időszakban szeretne olyan, az egyetemi polgárokat támogató, ezen 

belül a családalapítást és gyermekvállalást, gyermeknevelést ösztönző infrastrukturális 

beruházásokat megvalósítani, valamint szolgáltatásokat indítani, amelyekkel – hosszú távon – nem 

csupán hazánkban, hanem Európában is figyelemre méltó, akár egyedülálló modellintézménnyé 

válhat. Családbarát intézményként fokozni kívánjuk a felsőoktatásba való bekerülés lehetőségét a 

fiatalok, házasok és fiatal családosok körében, valamint a megoldásainkkal javítani kívánjuk a 

hátrányos földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzetből származó fiatalok képzettségi szintjét és 

elősegítjük a felsőfokú végzettséghez történő jutásukat. Az intézkedések várható forrásigénye az 

alábbiak szerint alakul: 

 

 

 

Program / 

intézkedés neve
jogcím 2018 2019 2020 2021 2022 összesen

beruházás 30 254 284

üzemeltetés (dologi) 14 41 41 41 137

üzemeltetés (személyi) 3 8 8 8 27

összesen 30 270 49 49 49 447

beruházás 33 137 170

üzemeltetés (dologi) 8 50 50 50 158

üzemeltetés (személyi) 8 50 50 50 158

összesen 33 154 100 100 100 487

beruházás 40 31 71

üzemeltetés (dologi) 5 10 10 10 35

üzemeltetés (személyi) 0 0 0 0 0

összesen 45 41 10 10 106

beruházás 5 9 14

üzemeltetés (dologi) 2 4 4 4 14

üzemeltetés (személyi) 7 20 20 20 67

összesen 14 33 24 24 95

Lakáshoz jutás dologi 20 100 50 30 0 200

Születési 

támogatás és 

babacsomag dologi 10 10 10 10 10 50

Ösztöndíjak dologi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0

Biztosítások dologi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0

üzemeltetés (dologi) 11 45 45 45 45 191

üzemeltetés (személyi) 4 15 15 15 15 64

összesen: 15 60 60 60 60 255

108 653 343 283 253 1 640

Családi apartman

ELTE bölcsőde és 

óvoda

Családbarát iroda 

(8 helyszín)

Baba- (nagy)szülő 

szoba (8 helyszín)

Családbarát 

Műhely

MINDÖSSZESEN


