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Bevezetés 
 

A család, mint emberi közösség, alapvetően a társadalom alapegysége, mely 

rendkívül fontos szerepet tölt be az értékközvetítésben, a kulturális tőke 

átörökítésében. A család közvetíti a társadalmi normákat, a családban tanulják meg a 

gyerekek azokat a szerepeket, amik alkalmassá teszik őket arra, hogy 

beilleszkedjenek a társadalomba.  

A család képe, a családban betöltött szerepek” illetve az együttélés formái 

azonban napjainkra teljesen átalakultak. A fiatalok jellemzően, nem kötnek 

házasságot, az együttélés mellett döntenek, ahol két egymással házasságot nem kötött 

személy érzelmi, gazdasági közösségben él egy háztartásban. Sokunk szájából 

elhangzott már biztosan az a gondolat, hogy ,,ma már más világot élünk” ami 

tulajdonképpen teljesen igaz, mikor arra gondolok nagymamám főállású anyaként 

otthon gyermeket nevelt még nagyapám, eltartotta az egész családot, nekem 

édesanyám és édesapám is dolgozott késő délutánig mellette, pedig neveltek minket. 

Ma már szinte elképzelhetetlen egy átlagos magyar családnak, hogy egy keresetből 

megéljenek, olykor még két kereset is nagyon kevés, ez a bizonytalan helyzet vezet 

végül oda, hogy a fiatal párok nem mernek gyermeket vállalni. 

Magyarországon a népességszám folyamatos csökkenést mutat, melyet a 

születés-halálozás függvényében lehet meghatározni. Ennek a csökkenésnek számos 

egyéb oka lehet a bizonytalanságon kívül, például a külföldi munkavállalás, az 

alapvető létbiztonság hiánya (lakás, biztos állás,) kedvezőtlen családpolitika, 

egészségtelen életmód, az első szülés kitolódása mely gyakran végül a 

gyermekvállalás elmaradásával jár. Ez a fogyás és az ezzel járó belső strukturális 

átalakulás veszélyezteti az országban az eredményes gazdaság működését mely végül 

egy gazdaságilag, szociálpolitikailag kilátástalan helyzetet eredményez. Amikor egy 

országban az aktív munkaképes emberek száma vészesen évről-évre csökken ezzel 

szemben az általuk eltartott idősek száma nő, egy kiegyenlítetlen helyzetet hoz létre 

melynek következtében társadalombiztosítás jelenlegi rendszere, összeomlik, az 

állami védőháló rendszer, pedig elszakad. A folyamat megállításának egyik 

megoldása az ösztönző családpolitika útján a gyermekvállalás lehet, melyhez 

feltétlenül szükséges a biztonságos, kiszámítható élhető jövő megteremtése. A jóléti 

kiadásokon belül a családtámogatási rendszernek most lényegesebb a szerepe, mint 
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eddig bármikor, hiszen e két társadalmi problémával kell egyidejűleg szembenéznie. 

Tehát az egyik a gyermekes családok elszegényedése, mely a szegénység 

generációról generációra történő örökítését jelenti a másik, pedig a népesség fogyás, 

mely hosszú távon veszélyezteti az ellátórendszer fenntarthatóságát.  

Célom, hogy dolgozatomban a magyar családtámogatási rendszernek 

bemutassam a kialakulását, valamint fejlődési szakaszait és levezessem egészen 

napjainkig. 

Kutatásom során a főbb családtámogatási ellátások típusait vizsgálom, tehát 

többek között az egyik oszlop ellátást a családi pótlékot valamint a 

gyermekgondozási segélyt (Gyes), gyermeknevelési támogatást (Gyet) és az 

anyasági támogatást. Feldolgozásom során időrendben haladtam, gyakorlatilag 

jogszabályváltozásokról jogszabályváltozásokra és főbb állomásnál történelmi 

háttérrel igyekeztem kiegészíteni. 
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I. A szociális ellátások társadalmi rendeltetése 
 

Elméleti síkon viszonylag egyszerűen meghatározható az e körben 

tárgyalandó szociális intézmények alapvető funkciója. Kiindulásként arra a közismert 

tényre kell utalnunk, hogy az ember létének egyik legalapvetőbb vonása, hogy 

ahhoz, hogy életét fenntartsa elhasznált erőforrásait rendszeresen pótolnia kell. A 

társadalom keretei között megszervezett összes olyan tevékenység, amelynek az a 

rendeltetése, hogy a társadalom tagjai (vagy azok bizonyos csoportja) által 

megtermelt anyagi javak egy részének elvonásával képzett alapból támogatást 

adjanak mindazon a személyeknek, akik önhibájukon kívül nem tudnak saját 

megélhetésükről gondoskodni, vagy akik a társadalom fennmaradása érdekében, a 

társadalom által elismert -többlet terhet vállalnak magukra.  

Az életpályán azonban gyakran vannak olyan helyzetek, időszakok, amelyek 

során az ember saját munkájával nem képes előállítani a megélhetéshez szükséges 

javakat (még ha az életútnak csak azt a részét nézzük is, amikor az egyénnek 

életkora, fizikai képességei, felkészültsége alapján elvileg lehetőség van a munka 

végzésére). A javak előteremtésének ciklikus folyamatában ilyenkor zavar támad, 

mely az egyén létét, fennmaradását is veszélyeztetheti. Lényegében valamennyi 

szociális intézmény működése hátterében felismerhetők az ilyen megélhetési zavarok 

különféle változatai, és ezek az intézmények az ilyen veszélyek elhárítására 

hivatottak.1  

Az ellátások körében lakossági csoportok szerint öt csoport alakítható ki: a 

korhoz kapcsolódó ellátások; a gyermekes családok támogatása; a 

munkanélküliséggel összefüggő ellátások; a fogyatékossághoz illetve a megváltozott 

munkaképességhez kapcsolódó juttatások; egyéb részben nem szociális célú 

ellátások.  

Állami szegény-segélyezéssel már az ókori Görögországban találkozhatunk, 

ahol a háborús sérülteknek, illetve hátramaradt hozzátartozóiknak igyekeztek 

támogatást nyújtani, habár akkor nem az volt a cél, hogy a megélhetési gondokat 

enyhítsék, hanem, hogy ezáltal az elszegényedett szabadok irányíthatóvá váljanak. A 

segélyezéssel igyekeztek távol tartani e réteget a forradalmi áramlatoktól. 
                                                 
 

1 Czúcz Ottó:Szociális Jog.I.11-14.o. 
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Támogatást gyűjtöttek a keresőképtelen és munkaképtelen polgároknak. A rászoruló 

betegek számára pedig (a tehetősebbek adományaiból) ún. „szegények orvosait” 

alkalmazták. 

Az ókori Rómában gabonaadományokat szolgáltak, később pedig olajat, 

kenyeret és húst osztottak a szegényeknek.  

Megállapítható, hogy a megélhetési zavarok mindig az egyén szintjén 

jelennek meg és az ellenük való védekezés az emberi tevékenységi mezők különféle 

színterein történhetnek. A megélhetési zavarok elkerülésére a legegyszerűbb válasz 

az egyéni tartalékképzés. Ez komplikáltabb, ha a tartalékképzés egy kisközösség 

keretében valósul meg és bonyolulttá, akkor válik, ha nagyközösségi, össztársadalmi 

szinten hoznak létre a tartalékokat, melyek a megélhetési zavarok elhárítására 

szolgálnak. 
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II. A családtámogatási rendszer korai előzményei 

 

1. A bányamunkások önsegélye  

 
A támogatási alapú rendszer nyomaival először a bányaiparban találkozunk. 

Hazánkban az első bányászokat az Árpád-házi királyaink telepítették be a XI-XII. 

században. A bányamunka különös veszélyei, egészségre ártalmas volta váltotta ki a 

bányászokból az összefogást; önsegélyezést. A munkások maguk között gyűjtött 

adományokkal segítették a megbetegedett vagy bajba jutott társaikat. Az egyház által 

felvállalt szegénygondozás, valamint a bányászok vallásossága tette lehetővé, hogy a 

bányászok által összegyűjtött adományokat kolostorokba helyezték el megőrzésre, 

illetve egyes helyeken az adományokból betegszobákat létesítettek, vagy más helyen 

a segítségnyújtás alamizsna jellegű volt. Ily módon létesült betegszoba 

Selmecbányán, Besztercebányán és Újbányán.2 Későbbi adatokban a bányavállalatok 

és munkásaik összefogásával találkozunk. A beteg és elagott munkások támogatására 

felhasználták: A bányaművelés költségére le nem kötött bányarészekből (ún. szabad 

kuxákból)- az egyház és a szegények javára adott jövedelmet. A bányatulajdonosok 

és a vájárok által a Szűzanya tiszteletére félretett ércből időnként beszolgáltatott 

„Frauenerz”-et. A munkások béréből meghatározott összegben levont, az ún. 

„bukszá”-ba, illetőleg „ládába” befizetett „Büchsengeld”-et és „Brudergeld”-et. Azt a 

jövedelmet, mely az öreg, beteges bányászok helyébe felvett fiatalabb bányászok 

azon kötelezettségéből eredt, hogy keresetük egy részét a beteges, kiöregedett 

bányászok támogatására fordítsák.3 

Az idők folyamán az önkéntes hozzájárulások elégtelennek bizonyultak, 

valamint szükségessé vált, hogy a bányászokat a bányatulajdonosok is segítsék. E 

jóléti célt szolgáló intézményt társládának (Bruderlade) nevezték el, mert a befolyt 

adományokat ládában helyezték el. Maga a társláda a munkaadó és a bányászainak 

az önkéntes elhatározásából alakult. Kezelője a tagok által választott elöljáróság volt. 

Ügyeit a közgyűlés, társládaatyák és a társládai jegyző intézték. A bányatársládák 

                                                 
 
2 Bányanyugbérbiztosításunk reformja Pesti LLOYD. Nyomda. Budapest.1942.10.o.(a továbbiakban: 
Bányanyugbérbiztosításunk,1942.) 
3 dr.Varga Zoltán A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei (Phd értekezés) Miskolc 2012.9.o. 
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feletti felügyeletet a bányavárosok magisztrátusa (hatósága, elöljárósága), magasabb 

fokon a főkamara-gróf és az udvari kamara gyakorolta.4  

Az első önsegélyező bányatársládát Thurzó János körmöci főkamaragróf 

alapította 1496-ban Besztercebányán.5 Ez a munkaadó és a bányászai önkéntes 

elhatározásából létesült, amelyet önkormányzati alapon a bányászlegénység kezelt. A 

különösen veszélyes tevékenységet végző bányászokat és hozzátartozóikat volt 

hivatott segíteni baj esetén. Bevétele a tagok által vállalt járulékokból és a 

bányatulajdonos hozzájárulásából tevődött össze. Minden bányász társládatag 

jogosult volt a segélyezésre.6 Egy XVI. századbeli forrás alapján a következő 

alapszabály szerint működtek a bányatársládák hazánkban: A céhekben a tisztségek 

választása minden év húsvét második napján történt, valamint egységes belépési díjat 

állapítottak meg minden tagnak. Lázadás esetén a lázadás szervezőjét kizárták, 

illetve 1 pénzt kellett fizetnie és egy hét fogházbüntetésre ítélték. 25 pénzbírságot 

kellett fizetnie annak, aki elmaradt a gyűlésről engedetlenség címén. Ha a legény 

örökös nélkül halt meg a vagyona átszállt a céhre. 1 pénzbüntetésre ítélték, aki 

visszautasította a felajánlott tisztséget és vasba verték, míg nem adta meg magát. 

Végül évente húsvét előtt egy héttel a hivatalt betöltőket elszámoltatták.7  

A XVIII. század közepéig a társláda alapszabályok csak általánosságban 

rendelkeztek a támogatásokról. Előre lépést jelentett az 1778-ban kiadott udvari 

kamarai rendelet, mely kimondta a társládák kötelező kincstári segélyezését, a 

bányászok járulékfizetési kötelezettségét és azt, hogy a bányatársládába az összes 

munkacsoportnak, köztük még a napszámosnak is kötelező volt belépni. Az Udvari 

Kamara a bányászat felügyelő hatósága is volt.8 A magyarországi és ausztriai 

kincstári bányatársládák a náluk befizetett járulékok ellenében a viszonosság alapján 

kölcsönösen fizették a nyugbért olyan munkások részére, akik mindkét állam 

területén lévő kincstári bányákban felváltva dolgoztak, és e munkában 

megöregedtek. Ezt követően a magánvállalatok tulajdonosai –nehogy nagyobb 

                                                 
 
4 A magyar társadalombiztosítás 50 éve 1892-1942,Oti Pallas Nyomda,Budapest. 1943.7.o. 
5 Bányanyugbérbiztosításunk,1942.12.o.  
6 www.oep.hu A letöltés ideje:2013.03.03. 
7 Bányászati és Kohászati Lapok.1868.I.évfolyam.22-23.o. 
8 Dr. Laczkó István: A magyar munkás-és társadalombiztosítás története.1968.Táncsics,Budapest 9.o. 
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támogatást nyújtó kincstári bányák a magánbányák munkásait elhódítsák- társládák 

céljaira a munkások hozzájárulási összegével azonos összegű támogatást adtak.9 

A XIX. században új fejezet kezdődött, ugyanis létrejött a bányatárspénztár 

intézménye, melyet az 1854. május 23-án kelt Osztrák Általános Bányatörvény X. 

fejezetének 103. §-a hozott létre. E törvény minden nagybirtokos kötelezettségévé 

tette, hogy a bányászatban és kohászatban foglalkoztatott munkásoknak és 

hozzátartozóiknak gyámolítására társpénztárat alakítson, azonban a kisebb bányákra 

nem alkalmazták, illetve a magánbányák tekintetében továbbra sem állt fenn 

viszonosság. Ezzel a bányatársláda elveszítette önkéntes jellegét. 1883-ban 17 

kincstári és kincstári kezelés alatt álló bányatárspénztár és 99 magán 

bányatárspénztár a Magyar Szent Korona területén, de számuk fokozatosan nőtt.10  

A társládák szolgáltatásai 1891-ig igen eltérőek voltak, bányatársládánként 

változtak, de általában a betegség esetén orvosi kezelésre és gyógyszersegélyre, 

valamint pénzsegélyre,11 munkaképtelenség esetében nyugbérre vagy 

végkielégítésre, özvegyek és árvák ellátására, valamint temetkezési segélyre  

terjedtek ki: 12 

1913-ra 129 bányászpénztár működött. A trianoni békeszerződést követően a 

bányakitermelés 41,6% maradt a birtokunkban, így 29 bányapénztárunk maradt, ami 

1925-re 23-ra csökkent.13  

Az 1925.évi XXXIV. törvénycikkel a bányászatban lévő pénztárak sorsa 

megpecsételődött. A 4400/Eln.1926.NMM. rendelet tartalmazta a szolgáltatásokra 

vonatkozó szabályokat, de ez az első nyugdíjtörvényben nyújtott szolgáltatásoktól 

nagymértékben különbözött. A törvény a bányanyugbér lebonyolítását az Országos 

Munkásbiztosító Pénztárra bízta. Maga az intézményi egységesítés nem érintette a 

diósgyőri és komlói pénztárat.14 A törvény 3§-ból állt, azonban a megalkotása nem 

volt egyszerű feladat, mert minden pénztár saját alapszabályzata szerint működött, 

valamint a nyújtott szolgáltatások és azok színvonala különböző volt. A rendelet a 

következőket tartalmazta: A magyar királyi népjóléti és munkaügyi miniszter 

felhatalmazást kapott, hogy a bányatörvény alá eső üzemekben és az ezekkel 

                                                 
 
9 dr.Varga Zoltán ua.10-11.o. 
10 Bányanyugbérbiztosításunk, 1942.21.o. 
11 Például “a beteg embernek egy heti betegsége után 33 pénzt visznek a látogatók” 
12 A magyar társadalombiztosítás ötven éve.1892-1942.7.o. 
13 Bányanyugbérbiztosításunk, 1942.40-42.o. 
14 Bányanyugbérbiztosításunk, 1942.249.o. 
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kapcsolatos ipari üzemekben foglalkozó munkásoknak és altiszteknek, valamint ezek 

családtagjainak nyugbérbiztosítását a törvényhozás rendelkezéséig rendelettel, 

egységesen országos jellegű biztosítás keretében szabályozza. A biztosítást, - a 

feladatkörébe tartozó egyéb biztosítási ágaktól elkülönítve, - a biztosítottaknak és 

munkaadóiknak külön önkormányzatban gyakorolt egyenlő jogú részvételével az 

Országos Munkásbiztosító Pénztár teljesítette. 

Egyes állami üzemek munkásainak és altisztjeinek, valamint ezek családtagjainak 

nyugbérbiztosítása tekintetében a magyar királyi népjóléti és munkaügyi miniszter 

az érdekelt miniszterekkel egyetértve külön intézkedést tehetett. 

A munkásbiztosítási bíráskodásról szóló 1921:XXXI. törvénycikknek a 

rendelkezéseit az 1. §-ban említett nyugbérbiztosítás körében is alkalmazni kellett. 

A szükségesnek mutatkozó eltéréseket a magyar királyi igazságügyminiszter a 

magyar királyi népjóléti és munkaügyi miniszterrel együtt rendelettel állapította 

meg. 

Ennek a törvénynek a végrehajtása a magyar királyi népjóléti, munkaügyi miniszter, 

és a magyar királyi igazságügyminiszter feladata volt, akik az érdekelt 

miniszterekkel egyetértve járnak el.15 

Az 1928. évi XL. Törvénycikkel (mely az öregség, rokkantság, özvegység és 

árvaság esetére szóló kötelező biztosításról szólt) megtörtént az egységesítés, viszont 

a bányászok számára eltérő ellátást biztosított, melynek a rendezésére 1942-ben 

került sor. 

Összegzésképpen elmondható, hogy a bányászat volt az a terület, ahol először 

valósult meg olyan segélyezési rendszer, mely alapot szolgáltatott az állam által 

működtetett családtámogatási rendszer kialakításához. 

                                                 
 

15 1925.évi XXXIV.törvénycikk 1§. 2§. 3§.  
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III. A családi pótlék kialakulása és fejlődése  
 

Magyarországon a családok szociális védelme már az 1900-as évek első 

felében előtérbe került, amit az is mutatott, hogy az 1907. évi XIX. törvénycikk 

megjelent és megelőzte az európai országokban akkor nyújtott szolgáltatásokat. A 

törvénycikkben a biztosítottak családjaira kiterjesztett biztosítás mellett a 

társadalombiztosítás működésének legfontosabb alapelveit is rögzítette, amik a 

következők voltak: a biztosítás kötelező, szervezete országos, központosított illetve a 

biztosítást ellátó szervek önkormányzati alapon működnek.16  

Népesedéspolitikai okokból már ekkor is nagy hangsúlyt fektettek a 

gyermekeket eltartó és nevelő családok támogatására, melynek egyik formája az 

1912. június 11-én bevezetett családi pótlék volt. Ekkor még csak szűk körben és 

nem a társadalombiztosítás keretében helyezkedett el. Gyakorlatilag a 

gyermeknevelés költségeihez való rendszeres pénzbeli hozzájárulás volt.  

A támogatások további fejlődését jelentette például a családtagok terhességi- 

és szoptatási segélyre való jogosultságának bevezetése 1922-ben (a gazdasági válság 

hatására?), vagy a gyermekek után járó táppénzpótlék 1941-től. (Az 59/1941. M.E. 

rendelet szabályozta a táppénzpótlékot, melyet az a biztosított igényelhetett, aki a 

jogosult táppénzre. A táppénzpótlékot a feleség és a gyermekek után igényelhette a 

biztosított, a mértéke a feleség után 5%, a gyermekek után 2-2% volt. A gyermekek 

után járó táppénzpótlékot 1947-ben hatályon kívül helyezték, helyette a családi 

pótlékot igényelhette a biztosított.)17 Tehát a családi pótlék kötve volt a 

munkavégzéshez, de a társadalombiztosítástól elkülönült rendszerként alakult ki és 

működött.  

1946-tól lényegében társadalombiztosítási szolgáltatássá vált. Ez azt 

jelentette, hogy a társadalombiztosításban érintett valamennyi gyermekes család 

részére folyósítottak szerény összegű pótlékot. A következő évtizedekben időnként 

egyrészt bővítették, vagy szűkítették a pótlékra jogosultak körét, másrészt növelték a 

                                                 
 
16 http://www.biztositas.hu/Hirek-Informaciok/Biztositasi-szemle/2008-augusztus/Magyar-TB-XX.-
szazad-elso-feleben.html.A letöltés ideje:2013.03.03. 
17 Tóth Hilda:A táppénzről (PhD értekezés) Miskolc 2010. 
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pótlékok fajlagos összegeit,18 de csak az 1975. július 1-től életbe lépő 

társadalombiztosítási törvény építette be azt a társadalombiztosítás egységes 

rendszerébe.  

1990 fontos állomás a családi pótlék számára, hiszen ismét kikerült a 

társadalombiztosítási ellátások köréből és munkavégzéstől független, állampolgári 

jogon járó juttatássá vált. 1990-től kezdve járt minden gyermek után, 

munkaviszonyra, valamint a gyermekek korára és számára való tekintet nélkül.19  

1995-ben a „Bokros-csomag” szigorított a jogosultsági feltételeken pl: 

jövedelemfüggővé tette, de később 1998-ban ezt megszüntették. Az ellátás havi 

összege, illetve a havi jövedelmekhez viszonyított nagysága története során többször 

is változott majd 2010-től gyakorlatilag ketté vált. Nevelési ellátás és iskoláztatási 

támogatás lett.20 

 

1. A családi pótlék 1912-től 
 

Magát a családi pótlék intézményét Magyarországon 1912-ben vezették be, 

kizárólag a közalkalmazottak számára, és ez a helyzet egy negyedszázadon át, 

változatlan maradt. Az 1912. június 11-én hatályba lépett XXXV. törvénycikk szerint 

az állami, vármegyei és államvasúti alkalmazottaknak családi pótlék járt, ez azonban 

nem vonatkozott a cselédekre, napszámosokra, munkásokra. 

A jogosultságot meghatározott tartalmú munkavégzéshez kötötték, egyes 

estekben „egy évi jó szolgálat”21 után tarthattak rá igényt. Általában az apa jogán járt, 

a nőalkalmazott csak akkor kaphatta, ha a gyermek apja meghalt, vagy 

keresetképtelen volt illetve különváltan éltek és a gyermek az anya gondviselése alatt 

állt.22  

Az I. csoportba a magasabb fizetési osztályba tartozó tisztviselőknek a 

gyermek 24. életévéig, míg a II. csoportba az alacsonyabb fizetési osztályba sorolt 

alkalmazottak gyermekeinek 16. életévének betöltéséig járt a családi pótlék, ugyanis 
                                                 
 
18 http://www.ksh.hu/statszemle_archive/1998/1998_10/1998_10_805.pdf. A letöltés ideje: 
2013.03.03. 
19  http://hexa.hcbc.hu/meh/eucsp.htm A letöltés ideje: l2013.03.03.  
20 Dr. Orbán Zsófia – Dr. Papp Andrea Krisztina:Családtámogatási kézkönyv Complex Kiadó Jogi és 
Üzleti Társadalomszolgáltató Kft. Bp.2012.44.o.(továbbiakban: Családtámogatás.2012.) 
21 1912.évi XXXV.törvénycikk 5.§.  
22 1912.évi XXXV.törvénycikk 4.§. 
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feltételezték, hogy az előbbiek gyermekei jóval gyakrabban mennek egyetemre, mint 

az utóbbiaké. A pótlék összege a II. csoportban az I. csoport jogosult összegének a 

fele. A törvény szerint a tisztviselőknek az első három gyermek után gyermekenként 

200 korona járt, de a negyedik gyermektől kezdve már nem járt pluszjuttatás. Tehát 

három gyermek után 600 korona járt, de ennél több négy gyermek után sem járt. Az 

egyéb állami alkalmazottak (pl. hivatalszolgák, óvónők) 100 koronát kaptak minden 

egyes gyermek után, de a 4. gyermektől kezdve ők sem kaptak plusz pótlékot.  

Ez a családi pótlék így többet nyújtott a gazdagabbaknak, mert a 

gyermekesek anyagi helyzetét a velük egy társadalmi rétegbe tartozó 

gyermektelenekéhez kívánta közelíteni. Az intézkedés része volt az 1904 óta az 

állami közalkalmazottak helyzetének javítására irányuló intézkedéseknek. Az 

indoklás szerint az áremelkedések hatását úgy akarták kompenzálni, hogy nem 

emelnek adót, a rendelkezésre álló szűkös összeget, pedig szociálisan igazságosan 

akarták elosztani, így azok kapták, akik az adott keresetükből több személyt tartanak 

el, mint mások.23 Eltartott feleség után nem járt családi pótlék, de más eltartott 

családtag után igen (vagyis nemcsak gyermekek után).  

A pótlék megállapítását, beszedését és a kifizetésével kapcsolatos feladatokat 

a családpénztárak végezték. A családpénztárak ellenőrzésére Budapesten az iparügyi 

miniszter felügyelete alatt Országos Ipari és Bányászati Családpénztárt állítottak 

fel.24  

Jelentős tovább lépést jelentett az 1940. évi XXIII. törvénycikk az Országos 

Nép- és Családvédelmi Alapról (ONCSA). Az ONCSA célja a sokgyermekes 

családok intézményes támogatása, a gyermekvédelem, a megélhetésükben 

veszélyeztetett, főleg mezőgazdasággal foglalkozó családok boldogulásának 

megalapozása, földhöz juttatása, telepítése, házépítési támogatása kölcsönnel, 

házasodási kölcsön folyósítása.25  

„Magyarország volt Közép- és Kelet Európában az egyetlen állam, amely a 

családi bér fizetésének elvét családi, bizonyos mértékben a gyermeknevelési pótlék 

formájában érvényesítette, és pedig egy külön törvény kötelező erejével.” 26 

 

                                                 
 
23 http://hexa.hcbc.hu/meh/eucsp.htm A letöltés ideje: 2013.03.03. 
24 1938.évi XXXVI.törvénycikk 16.§. 
25 1940.évi XXIII.törvénycikk 1-2§. 
26 Kovrig Béla: Magyar társadalompolitika (1920-1945) Gondolat Kiadó.Bp.2011.127.o. 
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2. Az anyasági és gyermekgondozási segélyek története és a 60-as 
évekig 

 

Az 1884. évi XXIV. törvénycikk, az úgynevezett ipartörvény a szülés után 4 

hét szülési szabadságot engedélyezett a munkavállaló nőknek. A munkások betegség 

esetére szóló biztosításáról Magyarországon elsőként törvényi szinten e törvény 

rendelkezett. A törvény felkérte az ipartestületet segélypénztárak létesítésére. A 

segélypénztár létrehozása nem volt kötelező, a biztosítás csupán önkéntes 

elhatározáson alapult. A törvény nem igazán volt eredményes, mivel 1884-től 1892-

ig csupán 28 új ipartestületi segély pénztárat létesítettek. Statisztikai adatok szerint 

1885-ben a munkások mindössze 40,6%-a volt biztosított.27   

Az ipari fejlődés megindulása igényelte a magyar biztosítási rendszer 

megszervezését, mert átfogó biztosítás nélkül nincs szociális biztonság. Az ipari és 

gyári alkalmazottaknak betegség esetén való segélyezéséről szóló" 1891. évi XIV 

törvénycikk megalkotásával kezdődött, amely európai színvonalon szabályozta a 

baleset és betegbiztosítást, garantálta a pénzbeli és természetbeni ellátásokat. A 

pénzbeli ellátások körébe a táppénz, gyermekágyi segély, temetési segély, a 

természetbeni ellátások körébe az ingyenes orvosi ellátás, gyógyszer gyógyászati 

segédeszköz-ellátás tartozott. 1907-ben a korábbi törvény hiányosságait figyelembe 

véve az országgyűlés a társadalombiztosítás működésének legfontosabb alapelveit is 

törvényben rögzítette. E törvényre építve jött létre az Országos 

Munkásbetegsegélyező és Balesetbiztosító Pénztár (Országos Pénztár) és annak helyi 

szervei, a munkásbiztosító pénztárak. A társadalombiztosítás köre a prevenció, az 

öregek és a hátramaradott családtagok ellátásával illetve a szolidaritás elvével bővült. 

A reform keretében számolták fel az Országos Munkásbiztosítási Pénztár összes 

helyi szerveit. Jogaik az Országos Munkásbiztosítási Intézetre, mint jogutódra 

szálltak át.28 Az 1927.évi XXI. törvénycikk 30. § II. része szólt a terhességi 

segélyről, a gyermekágyi segélyről és a szoptatási segélyről. A terhességi segély a 

szülés előtti hat hétben, a gyermekágyi segély a szülés utáni hat hétben járt a törvény 

                                                 
 
27http://www.matarka.hu/koz/ISSN_0866-6032/tomus_28_2010/ISSN_0866-
6032_tomus_28_2010_415-436.pdf  Mádi Sarolta:A munkavédelem és a munkaegészségügy 
intézményrendszerének kialakulása és fejlődése Magyarországon a II. világháború végéig, különös 
tekintettel a munkáltató felelősségére. 420.o. 
28 http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=34,32914&_dad=portal&_schema=PORTAL A letöltés 
ideje:2013.03.05.  
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szerint, az anya mindkettő alatt korábbi átlagkeresete 100%-ának megfelelő összeget 

kapott. Az volt jogosult erre a két segélyre, akinek a szülés előtti két évben legalább 

10 hónapon át volt betegségi biztosítása. 

A gyermekszülést, mint egyfajta betegséget legitimálja a törvény a 

társadalombiztosítási ellátásra való jogosultság szempontjából, nem pedig mint egy, 

a társadalom számára önmagában fontos eseményt. A két segély időtartama is a 

gyermekvilágra hozásának kizárólag egészségügyi jellegű problémaként való 

kezelését mutatja.29 

A szoptatási segély a gyermekágyi segély végétől járt 12 héten át. Ha az anya 

nem tudott szoptatni, a szoptatási segély helyett tejport kapott. E segély célja nyilván 

az volt, hogy megelőzze, hogy az anya esetleg megfelelő táplálék hiányában ne tudja 

megszoptatni a kisgyermekét - így tehát célja végső soron nem az anya, hanem a 

csecsemő táplálékának a biztosítása volt. E közben a társadalombiztosítási 

szervezetek a következőképpen alakultak: 

1928-ban került sor az Országos Társadalombiztosító Intézet (OTI) megszervezésére. 

A II. világháborút követően a társadalombiztosítást államosították és a szociális 

biztonságért az állam vállalt garanciát. 1945-50 között a különböző foglalkozási ágak 

és munkavállaló csoportok biztosítását szolgáló társadalombiztosítási szervezetek 

fokozatosan beolvadtak az Országos Társadalombiztosítási Intézetbe. Az OTI mint 

társadalombiztosítási szervezet hatalmas intézménnyé növekedett, melynek 

továbbfejlesztése sok gondot okozott." Ugyanakkor megfogalmazódott az a 

vélemény, hogy a társadalombiztosítás kerüljön a szakszervetek irányítása alá. 1950-

től a társadalombiztosítás igazgatását a Szakszervezetek Országos Tanácsára (SZOT) 

bízták. A felügyeletet a Minisztertanács gyakorolta. A SZOT Elnökség 

társadalombiztosítási tanácsadó szerveként megalakították az Országos 

Társadalombiztosítási Tanácsot. Az állami társadalombiztosítás központi igazgatási 

és ügyviteli feladatai az OTI-tól átkerült a frissen megalakult a Szakszervezetek 

Társadalombiztosítási Központjához (SZTK). A társadalombiztosítás helyi feladatai 

a megyei társadalombiztosítási szervek hatáskörébe jutottak. A biztosítottak létszáma 

folyamatosan nőtt, az ellátások köre és időtartama bővült, színvonala javult.30 

                                                 
 
29 http://hexa.hcbc.hu/meh/eucsp.htm A letöltés ideje:2013.03.06. 
30 http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=34,32914&_dad=portal&_schema=PORTAL2013.03.06.  
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Az 1.040/1949. (II.1.) Korm. rendelet a gyermek születésekor 500 Ft anyasági 

segélyt állapított meg. A nem biztosított anyák biztosított férjük után is jogosultak 

voltak anyasági segélyre, de csak 490 Ft-ra. A népesedés politikai határozatok 

alapján végrehajtott módosított betegségi biztosítás alapján a jogosultság körében 

olyan változás történ, hogy nemcsak a feleség (élettárs), hanem bármelyik családtag, 

pl. a leánygyermek szülése esetén is járt anyasági segély. Kiterjedt az anyasági 

segélyre való jogosultság a termelőszövetkezet nőtagjaira is. Emelkedett az anyasági 

segély összege és a szülési szabadság időtartama 12 hét helyett 20 hét lett. A 

biztosított dolgozó nőt saját jogon illette meg az anyasági ellátás.  

Az 1.004/1953. (II.8.) sz. MT határozat az anya- és gyermekvédelem 

továbbfejlesztéséről szólt. Miszerint a terhességi és gyermekágyi segély 12 héten át, 

jár összege az anya korábbi átlagkeresetének 100%-a. A dolgozó anyák anyasági 

segélyét a jelenlegi 500 Ft-ról 600 Ft-ra, az első gyermek után 700 Ft-ra kell 

felemelni. A TSZ-tagoknak terhességi és gyermekágyi segély nem jár, viszont az 

anyasági segély emelt szintű. Azt a korábbi 1330 Ft-ról 1400 Ft-ra kell felemelni (az 

első gyermek után 1500-ra). A Munka Törvénykönyvét azzal egészíti ki, hogy a 

szülési szabadság 12 hét, és csak orvosi engedéllyel lehet mind a 12 hetet a szülés 

után kivenni. Itt már megjelenik egy igény a szülési szabadság szülés utáni részének 

a meghosszabbítására.  

Utalt arra a törvény, hogy szoptatási szünet tartása munka közben 

engedélyezett az anyáknak a gyermek 9 hónapos koráig. Ezen szünet ideje pontosan 

szabályozott volt: kisebb gyermek esetében naponta kétszer, nagyobbnál naponta 

egyszer van ilyesmire törvényes lehetőség. Ha az anya számára gyermeke táplálása 

így nem volt megoldható (nyilván, mert például esetleg túl messze lakik), akkor 

jogában állt kivenni maximum 3 hónap fizetés nélküli szabadságot. 

Továbbá a törvény tartalmazott csecsemőkelengye juttatást 400 Ft értékben. 

Ez a jogszabály rendelkezik a legalább három gyermek után járó családi pótlék 

összegének emeléséről is. Tehát az Mt. is igyekezett a gyermekvállalás számára 

kedvező körülményeket teremteni. Így például egy kismama munkára való felvételét 

a várandóssága miatt megtagadni tilos volt, valamint a kismamát a szülés utáni 3. 
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hónapig szoptatós anyát csak fegyelmivel lehet elbocsátani. A határozat rendelkezett 

az óvodai és bölcsődei férőhelyek számának relatíve jelentős emeléséről is.31 

Az 1955. évi 39. sz. törvény kiterjesztette a terhességi és gyermekágyi 

segélyre való jogosultságot. Ha az anya a szülést megelőző két évben 270 napon át 

biztosított volt, akkor a segély összege a korábbi átlagkeresetének 100%-a. Ha 

viszont 270 napig nem, de legalább 180 napon át, biztosított volt, akkor is jogosult 

segélyre - a korábbi időszaktól eltérően - , bár a segély összege ilyenkor csak korábbi 

átlagkeresete 50%-a.32  

A SZOT 6/1955. (XII. 31.)(Szakszervezetek Országos Tanácsa33) szabályzata 

szerint "A dolgozó nőnek járó anyasági segély összege" az 1. gyermek után 700 Ft, a 

további gyermekek után 600 Ft volt. Mindez minimum 270 nap előzetes biztosítási 

idő esetén volt így, 180 és 270 nap közötti biztosítási idő esetén ezen összegek fele 

járt. Ez utóbbi SZOT-szabályzatot módosította a 3/1962. (XII. 24.) SZOT sz. 

szabályzat, mely szerint a mezőgazdaságban dolgozó biztosított nők anyasági 

segélye minimum 270 nap előzetes biztosítási idő esetén az 1. gyermek után 2900 Ft 

volt, a további gyermekek után 2800 Ft. Ezek ugyan jóval magasabb összegek, mint 

a többiekéi, viszont vegyük számításba, hogy terhességi és gyermekágyi segély nem 

járt nekik.34  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
31 http://hexa.hcbc.hu/meh/eucsp.htm A letöltés ideje:2013.03.07. 
32 1927.évi XXI. törvény. 
33 Elődje a Szakszervezeti Tanács (1891) megszűnése után, 1948. októberében tartott X. 
szakszervezeti kongresszuson alakult meg. Előbb az MDP, majd az MSZP vezetése alatt álló egységes 
szakszervezetet irányító testülete. 
34  http://hexa.hcbc.hu/meh/eucsp.htm A letöltés ideje:2013.03.07. 
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IV. A családi pótlék reformja 
 

1939. január 1-jével került sor az 1938. évi XXXVI. törvénycikk 

megalkotásával. A francia családi pótlék példájának követéseként született.35 1938-

tól az iparban, kereskedelemben, bányászatban, kohászatban foglalkoztatott 

napszámosok, szolgák, iparossegédek és hasonló alkalmazottak részesülhettek 

gyermeknevelési pótlékban, de csak akkor, ha olyan munkáltatónál dolgoztak, aki 20 

főnél több munkást foglalkoztatott, és akik 14 évesnél fiatalabb gyermek ellátásáról 

gondoskodtak. Teljesen ki voltak rekesztve ebből a társadalombiztosítási juttatásból 

a mezőgazdasági alkalmazottak, annak ellenére, hogy az akkor még kifejezetten 

agrár jellegű ország lakosságának zömét képezték. A pótlék a munkást törvényes 

gyermeke után illette meg, viszont az általa eltartott többi családtagra (feleség, szülő) 

már nem járt. Ezért a pótlék neve nem családi, hanem gyermeknevelési pótlék volt. 

Az összgyermekek létszámából, azonban az állam csak 12 % után nyújtott a gyerek 

ellátásához támogatást.  

A gyermeknevelési pótlék fedezésére az ipari, kereskedelmi, bánya és 

kohóvállalatok negyedévenként járulékot fizettek. A gyermeknevelési pótlék összege 

havi 5 pengő volt, amit a családapa kapott. Ugyanekkor a közalkalmazottaknál a 

havonta egy gyermekre járó pótlék 13,50 és 24 pengő között volt. A szülő csak 

abban a hónapban kaphatta a pótlékot, amelyben legalább 15 munkanapon, vagy 

amelyben 4 héten át hetente legalább 3 munkanapon át dolgozott munkabérért. 

Amennyiben munkanélküli lett, munkahelyének megszűnése után még három 

hónapig kaphatta.36  

A családi pótlék (családi munkabér) bevezetése és kiterjesztése fokozatosan 

történt. A családi munkabér bevezetése idején (1939) különbséget kell tenni családi 

pótlék és családi munkabér között. A családi pótlékot a közalkalmazottak kapták, 

                                                 
 
35 Franciaországban közvetlenül az első világháború után gyors ütemben terjedtek el a családi pótlék 
pénztárak az egész országban (a háború után az elsőt egy Émile Romanet nevű grenoblei gyáros hozta 
létre). 1932-ben született meg itt a családi pótlékról szóló törvény, a családipótlék-biztosítás rendszere 
kötelezővé vált az iparban és a kereskedelemben a munkaadók számára, néhány év múlva a 
mezőgazdaságra is kiterjesztették a rendszert.  
Forrás: http://hexa.hcbc.hu/meh/eucsp.htm A letöltés ideje:2013 03.07. 
36 1938.évi XXXVI.tövvénycikk 4-6.§. 
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családi munkabérre, pedig az ismertetett munkáltatók munkavállalói voltak 

jogosultak. A II. világháború után a két intézményt összevonták.37 

 

1. Országos Ipari és Bányászati Családpénztár 
 

1939. január 7-én kezdte meg működését az Országos Ipari és Bányászati 

Családpénztár. Feladatát képezte a szakmai pénztárak működésének ellenőrzése, 

továbbá vitás ügyekben másod- és legfelső fokon járt el. Ügyvitelét az állami és 

egyéb alkalmazottak az állami költségvetés terhére látták el. Az ügyvitel élén az 

igazgató állt. Az Országos Családpénztár felügyeletét 21 tagú felügyelő bizottság 

látta el, amelynek elnökét a kormány 3 évre nevezte ki. Tevékenysége Illetékmentes 

volt, illetve nem kellett közadót fizetnie. Ha a törvény sértett, az több esetben 

kihágásnak minősült. Az 1938. évi XXXVI. törvénycikk 13. §. rendelkezése szerint 

jöttek létre a szakmai családpénztárak. Az egész országot lefedő 8 szakmai 

családpénztár 1939. január 2-án kezdte meg működését. A következő szakmákra 

terjedt ki:  

1. vas-, fém és gépipar  

2. kő-, föld-, agyag-, azbeszt-, üveg és építőipar,  

3. fa-, csont-, papír- és sokszorosító ipar,  

4. bőr-, sörte-, szőr-, toll- és vegyészeti ipar,  

5. fonó-, szövő- és ruházati ipar, 

6. élelmiszeripar,  

7. bányászatra, kohászatra, közhasznú villamos művekre, valamint  

8. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter hatáskörébe utalt ipari 

(kereskedelmi) szakmára. 

Feladatait képezte az igényjogosultság elbírálása, a gyermeknevelési járulék 

befizetésével és a pótlék folyósításával kapcsolatos feladatok. A működéshez 

szükséges ügyviteli szabályzatot az iparügyi miniszter állapította meg. 

Tevékenységük illetékmentes volt, illetve mentesültek a közadók alól. Vitás 

ügyekben elsőfokú szervnek minősültek. A szakmai családpénztárak felállításának 

                                                 
 
37 Dr. Botos József: A magyar társadalombiztosítás kialakulása és fejlődése.19-20.o.  
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költségei, illetve az igazgatási költségek a munkáltatókat terhelte. Az egyes szakmai 

pénztárak jogi személyek voltak, élükön igazgatóság állt, amelynek tagjait az 

iparügyi miniszter az érdekelt munkaadók és munkavállalók képviselői, valamint 

külső szakemberek bevonásával mindenki 1/3 arányban három éves időtartamra 

nevezett ki.  

A második világháborút követően 1946-ban a szakmai családpénztárakból alakult 

meg az Országos Szakmai Családpénztár, amely később az OTI-ba olvadt (Országos 

Társadalombiztosítási Intézet). Az Országos Ipari és Bányászati Családpénztár 1946-

ban, mint ilyen intézmény megszűnt.38 

 

2. Hadbavonultak hozzátartozóinak hadisegélyezése 

 
Hadisegélyben kellett részesíteni a 940/1942. M.E. És a 12.000/eln. 23-1942. 

H.M. számú rendelet szerint annak a bevonult hadkötelesnek támogatásra szoruló 

családtagjait, aki a M. Kir. Honvédség nem hivatásos állományában valóságos 

szakaszvezetőnél nem magasabb rendfokozatban katonai szolgálatot, vagy pedig 

közérdekű munkaszolgálatot teljesített. Ennél magasabb rendfokozatúak családtagjai 

hadisegélyben nem részesülhettek. Rászorultság esetében a feleség, a törvényes, 

törvényesített, örökbefogadott, vagy mostohagyermek, szülő, nagyszülő, mostoha, 

vagy örökbefogadó, vagy nevelőszülő, após, anyós, unoka, testvér, mostohatestvér, 

házasságon kívül született gyermek, illetőleg ennek az anyja stb.. Hadisegélyt, csak 

azután a családtag után lehetett megállapítani, akit a bevonulás időpontjában a 

bevonult tartott el, vagy aki később jutott olyan helyzetbe, hogy eltartásáról a 

bevonultnak kellett gondoskodnia. A család megélhetését általában nem lehetett 

biztosítottnak tekinteni akkor, ha a család bármely forrásból származó évi 

jövedelmének, vagy bármely más bevételének (keresetének, járandóságának, 

nyugdíjának stb.) egy hónapra eső átlaga nem haladta meg az alábbi összegeket. 

Ebből a szempontból három csoportra oszlott az ország:  

a) 12.000 lakosnál nem nagyobb lélekszámú községben a havi 80 pengőt, 

b) 12.000 lakosnál nagyobb lélekszámú községben, úgyszintén megyei vagy 

törvényhatóságú jogú városban a havi 110 pengőt, 

                                                 
 
38 Tárkány Ákos A magyar családpolitika történelme 1999.3.o. 
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c)  Budapest székesfővárosában, Budafok, Kispest, Pestszenterzsébet, 

Pestszentlőrinc, Rákospalota és Újpest megyei városokban, továbbá 

Albertfalva, Csepel, Mátyásföld, Pestújhely, Rákosszentmihály és Sashalom 

községekben a havi 160 pengőt nem haladta meg.39 

Ezek az átlagösszegek valamennyi csoportban minden családtag, gyermek, unoka 

után 10-10%-kal emelkedtek. A hadisegély, a hadbavonult szolgálatának minden 

megkezdett hónapjára járt.  

A hadbavonultak hozzátartozóinak kivételes ellátása a közellátási miniszter 

203.860/1941. számú rendeletével nyert szabályozást. E szerint a harctéri szolgálatot 

teljesítő katonák, továbbá az 50%-os hadirokkantak háztartásában élő 

hozzátartozóinak, valamint a hadiözvegyeknek és hadiárváknak úgy a jegyhez, mint 

a jegyhez nem kötött elsőrendű közélelmezési cikkek beszerzésénél elsőbbségi joguk 

volt. A bajtársi szolgálatot az 529.150/1942. B.M. számú rendelet szabályozta. A 

célja a hadbavonultak családtagjainak fokozottabb erkölcsi és a szükséghez képest 

anyagi támogatásáról történő gondoskodás, a harctéren küzdő honvédek és itthon 

maradt családtagjaik között az állandó kapcsolat megteremtése és fenntartása, 

továbbá a bevonultak hozzátartozói kérelmének, esetleges panaszainak 

meghallgatása, gyors kivizsgálása és elintézése s végül a katonai szolgálatra bevonult 

egyének helyett a mezőgazdasági és ipari munkák elvégzésének biztosítása, valamint 

a nemzetvédelmi szolgálat támogatása volt. A szolgálatot minden községben 

megszervezték és ezenfelül a járásokban és vármegyékben is hasonló szervezeteket 

létesítettek.40 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
39 Munkaügyi szemle Kiadó:Dr. Bikkai Dénes 1942.228.o. 
40 Munkaügyi szemle 228-230.o. 
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3. A háború befejezését követő évek 1989-ig 
 

Haladéktalanul kezdetét vette a családi pótlék rendszerének a kialakítása. A 

gyermeknevelési pótlék jogosultságát 1945-ban kiterjesztették a minimum 10 főt 

foglalkoztató üzemek alkalmazottaira.  

A 11780/1946. M.E. sz. rendelet, pedig a kötelező társadalombiztosítás 

hatálya alá tartozó összes dolgozóra kiterjesztette és a korhatárt fölemelte a gyermek 

16 éves koráig. Megszüntette az állami és nem állami alkalmazottak közötti 

különbségtételt. A korhatár szempontjából a munkások és tisztviselők közötti 

szinten, a hivatalszolgák szintjén történt az egységesítés. Az egyetlenegységes 

rendszerben járó családi pótlék jogosultsági feltétele azonos lett a betegségi 

biztosításéval. A változtatások következménye a jogosultak számának jelentős 

növekedése lett: az 1940-es évek első felében nem egészen 200 ezer gyermek után 

járhatott, míg 1947-ben már 423 ezer gyermek kapott családi pótlékot.41  1946. 

január 1-jétől 1 gyerek esetében havi 10 Ft, majd gyermekenként 2-2 Ft-tal 

emelkedve, 5 és több gyerek esetében havi 18 Ft. volt gyermekenként.  

A 960/1947 ME sz. rendelet 1947 januárjától kezdve egységesítette a családi 

pótlékot havi 18 Ft. összegben. Az ezt követő rendelkezések jobban kiszélesítették a 

pótlékra jogosultak körét, valamint 1952-től a legalább 10 munkavállalót 

foglalkoztató munkáltatók esetében az ügyintézést a munkahelyen végezték.  

A 6/1953.(II.8.) Mt. alapján a mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok 

1953. március 1-jétől voltak jogosultak családi pótlékra, de a munkaviszonyban álló 

dolgozókénál szigorúbb feltételekkel. A pótlékra jogot adó gyermekek száma, 

korhatára és a pótlék összege tekintetében egyaránt. Ezek a különbségek a családi 

pótlék-ellátás színvonalának folyamatos emelésével párhuzamosan a következő 

évtizedek folyamán fokozatosan megszűntek.  

1972-től a két-vagy többgyermekes családokban több gyereknek a 

jogosultságból kikerülése (pl. korhatár betöltése miatt) után megmaradó egy gyereke 

családi pótlék jogosultsága fennmaradt.42  

Az 1975. július 1-jétől hatályba lévő társadalombiztosítási törvény a családi 

pótlék addig különálló rendszerét beépítette a társadalombiztosítás egységes 
                                                 
 
41  http://hexa.hcbc.hu/meh/eucsp.htm A letöltés ideje:2013.03.07. 
42 http://www.ksh.hu/statszemle_archive/1998/1998_10/1998_10_805.pdf  Dr. Baranyi István: A 
családi pótlék és a gyermekekre fordított kiadások. 806-811.o. 
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rendszerébe, s egyidejűleg következetesen megvalósította a pótlékra jogosultak 

tekintetében az egyenlő elbánást. A jogszabály hatálybalépését követően is számos 

intézkedés érintette a családi pótlékot: tovább bővült a jogosultak köre (kisiparosok, 

magánkereskedők, gazdasági munkaközösségek, ipari szakcsoportok tagjai, 

ügyvédek, egyéni gazdálkodók stb. váltak jogosulttá), s számos alkalommal, bár 

többnyire árintézkedések ellensúlyozására, emelkedett a családi pótlék összege.43 

Az 1970-es évek elejére megérett az idő, hogy a különböző időben hozott 

társadalombiztosítási rendelkezéseket egységes szerkezetbe foglalják. Mindenkire 

nézve azonos feltételt és mértékszabályt állítsanak fel. Erre került sor 1975-ben, 

amikor az országgyűlés elfogadta az 1975. évi II. törvényt. A törvény az általános 

elveken túl meghatározta a biztosítottak, az egyes ellátásra jogosultak körét, az 

ellátások rendszerét, a fedezet kérdését, az igény érvényesítését, a felelősségi 

szabályokat, a jogorvoslati utat és minden egyéb, a társadalombiztosítással 

kapcsolatos kérdést rendezett. 

GYES:  

A túl alacsony termékenység a ’60-as évek közepétől késztette komolyabb 

lépésekre a kormányt. Először a családi pótlékot emelték meg jelentősen 1965-ben, 

majd 1967-ben bevezették a gyermekgondozási segélyt (GYES), mely eleinte a 

gyermek 2,5, majd 1969-től három éves koráig járó viszonylag alacsony és egységes 

összegű juttatás volt (bevezetésekor összege 600 Ft, TSZ-tagoknak 500 Ft). Az volt 

jogosult rá, akinek a szülést megelőző 12 hónapban folyamatos munkaviszonya volt, 

vagy akinek a szülést megelőző 1,5 évben összesen legalább 12 hónap 

munkaviszonya volt.  

Igénybevételének ideje a munkaviszonyban töltött időnek számított és magát 

a segélyt a táppénz folyósítására illetékes szerv folyósította. A társadalombiztosítás 

keretében külön erre a célra biztosított pénzügyi fedezet terhére kellett elszámolni a 

költségeit. Amint a termékenységi arányszám Magyarországon a legalacsonyabbak 

között volt az 1960-as évek első felében, úgy az erre a problémára méltó választ adni 

kívánó GYES volt bevezetésekor a világ leghosszabb időtartamú, legkedvezőbb 

gyermekgondozási segélye. Olyannyira, hogy hozzá ebben a kategóriában, tehát a 

nem keresetarányos gyermekgondozási segélyek között még jelenleg is csak az 

                                                 
 
43 A magyar társadalombiztosítás története, 1993.127.o. 
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Európai Unió államainak legfejlettebb mai juttatásai hasonlíthatók – Franciaországé, 

Németországé, Finnországé44. 45 

A GYES bevezetése viszonylag nagyarányú és meredek, de rövidnek 

bizonyuló és átmeneti termékenység-emelkedéssel járt. Elsősorban a legalacsonyabb 

iskolai végzettségű és keresetű nők termékenysége emelkedett a GYES 

bevezetésének hatására. Ez érthető: mivel a GYES egy, tulajdonképpen a női 

átlagkeresethez képest relatíve alacsony, merev, fix összeg, csak a legalacsonyabb 

keresetű nőknek a gyermekgondozási szabadság igénybevétele miatti 

keresetcsökkenését kompenzálta elfogadható mértékben.46  

A GYES-t tervezésekor azért időzítették az 1960-as évek végére, mert ekkor 

kezdett munkába állni az 1953–55-ben született nagy létszámú kohorsz.47 A GYES 

bevezetésének oka azonban (szemben egy elterjedt téves vélekedéssel) nem az volt, 

hogy megelőzzék a munkanélküliség kialakulását, ez a szempont csak a bevezetés 

időpontját befolyásolta, de a bevezetés szándékát magát nem, mivel az már ennek a 

szempontnak a fölmerülése előtt kialakult. A GYES bevezetését valójában bizonyos 

tapasztalatok és kutatási eredmények motiválták, melyek szerint: 

 1. a gyermek születése után az anyák nagy része, vagy kilép a munkából vagy 

pedig rengeteget hiányzik és ezzel rontja a vállalati termelékenységet, 

 2. a bölcsőde drága megoldás, nem éri meg az államnak és 

 3. a gyermekek a tapasztalatok szerint 1 éves korukig jobban fejlődnek az 

anyjuk mellett, mint – a leglelkiismeretesebb gondozás mellett is – egy 

csecsemőotthonban.  Szempont volt az is, hogy az anyjuk által gondozott 

kisgyermekek megbetegedési aránya töredéke az intézményes gondoskodásban 

részesülőkének.  

Tehát komoly problémának látták a női munkavállalás és a gyermekvállalás 

összeegyeztetésének társadalmi méretű gondját és tisztában voltak azzal, hogy ennek 

                                                 
 
44 1961-ben a szomszédos Ausztriában létrehoztak egy, a későbbi magyar GYES-hez hasonló, 
viszonylag alacsony, fix összegű gyermekgondozási segélyt, amely ekkor még csak a gyermek 
egyéves koráig járt (és világviszonylatban kiemelkedően bőkezű segély volt). Elképzelhető, hogy ez a 
segély jelentette a mintát a magyar GYES megtervezésekor. 
45 Tárkányi Ákos A fejlett európai országok családpolitikája és a demográfiai átmenet (PhD) 
disszertációjának tézisei, 2002.3.o. 
46 A magasabb iskolai végzettségű nők ritkábban is vették igénybe a GYES-t, mint az alacsony iskolai 
végzettségűek, és akik igénybe vették közülük, azok átlagosan rövidebb ideig, mint az alacsonyabb 
iskolai végzettségű nők, tehát hamarabb visszamentek dolgozni. 
47 Olyan emberek részcsoportja, akik valamilyen jellemzőjük szerint vannak csoportosítva pl: egy 
évben születtek.  
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a gyermekgondozási segély jobb megoldása, mint a bölcsőde. Ezen kívül politikai 

szempontból is kellemetlen lehetett az a tény, hogy a magyar teljes termékenységi 

arányszám a világon a legalacsonyabb, valószínűleg ez is motiváló tényező volt. A 

GYES a magyar népesedés politika legsikeresebb intézményévé vált. A 

termékenység azonnal szinte megelőzve reagált az intézkedésre. A GYES rendkívüli 

népszerűségét mutatja, hogy a kereső anyák több mint 90%-a hosszabb vagy 

rövidebb ideig igénybe is vette azt.48 

A közepes vagy magasabb keresetű nők számára a keresetcsökkenés még a 

GYES kompenzáló hatását figyelembe véve is túl nagynak bizonyult, mivel a GYES 

összege egységes, nem keresetarányos volt. Ráadásul már bevezetésekor is csak az 

átlagbér 32%-át tette ki, de az infláció és az ezzel lépést tartó emelések hiánya miatt 

1972-re értéke az átlagbér 24%-ára csökkent. 49 

A 11/1973. (XII. 23.) MüM. sz. rendelet ezen a helyzeten igyekezett javítani a 

GYES összegének felemelésével. Az emelés után a GYES értéke az átlagbér 30%-át 

érte el.50 Ezzel párhuzamosan egy másik rendelkezéssel felemelték a családi pótlék 

összegét is. A 12/1973. (XII. 23.) MüM. sz. rendelet, pedig 14 éven aluli gyermekek 

esetében az 1. gyermek után 2, a 2. után 5, a 3. és minden további után 9 fizetett 

szabadnapot adott az anyáknak és a gyermekeiket egyedül nevelő apáknak. A 

7/1971. (II. 8.) Korm. sz., a 4/1971. (II. 8.) PM-ÉVM sz. és a 7/1973. (I. 26.) PM-

ÉVM sz. rendeletek, pedig szociálpolitikai lakásépítési kedvezményt nyújtottak a 

gyermeket nevelő fiatal pároknak (a törlesztéssel kapcsolatos kedvezmény a 

gyermekszámmal párhuzamosan növekedett). 

Ezek az 1973–74-re időzített intézkedések egy család- és népesedéspolitikai 

csomagot alkottak. Csak találgatni lehet, hogy a csomag összetevői közül egyenként 

melyik hogyan hatott, de az tény, hogy e csomag újabb, még az 1966-67-esnél is 

jelentősebb termékenységi hullámot okozott. Az emelkedést hamarosan újabb 

csökkenés követte. 

Mivel a GYES az alacsony iskolai végzettségűek és keresetűek kivételével a 

társadalom többi rétegére kevéssé hatott, előtérbe került az a logikus gondolat, hogy 

                                                 
 
48 Kamarás Ferenc: Termékenységi adattár 1970-1994 KSH 8.o. 
49 Tárkány Ákos A magyar család és népesedéspolitika európai összehasonlításban 4.o.  
50 Az első gyermek után az átlagbér 30%-át. A magasabb sorszámú gyermekek után magasabb 
összegű GYES járt. Az átlagbérhez viszonyított arány itt a munkás és alkalmazott nők 
gyermekgondozási segélyének összegét jelenti a szocialista (azaz állami) szektorban dolgozó férfiak 
és nők átlagbérének százalékában. 
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a termékenység növeléséhez a közepes és magasabb iskolai végzettségűek és 

keresetűek gyermekvállalási feltételeit is javítani kell.51 

GYED: 

Ennek a felismerésnek az eredménye lett a 3/1985. (I. 17.) MT sz. rendelet a 

gyermekgondozási díj bevezetéséről. A rendelet szerint a GYED a gyermek 1 éves 

koráig járt (a terhességi-gyermekágyi segély folyósítása időszakának a végétől). 

Később, az 1980-as évek végén fokozatosan kiterjesztették a GYED időtartamát a 

gyermek kétéves koráig. Jogosultsága azonos volt a terhességi és gyermekágyi 

segélyével (az az anya volt rá jogosult , akinek a gyermek születését megelőző egy 

évben legalább 270 nap biztosítási ideje volt). Összege és annak kiszámítási módja, 

pedig azonos volt a táppénzével, amiről a 17/1975. (VI. 14.) MT sz. rendelet úgy 

rendelkezik, hogy “ha a biztosítás megszakítás nélkül két év óta fennáll, a táppénz a 

napi átlagkereset hetvenöt, egyébként hatvanöt százaléka”. 

Ez a 65–75% már magas szinten keresetarányos juttatást jelentett minden 

társadalmi réteg számára, tehát a közepes és magasabb keresetű nők számára is 

megfelelően kompenzálta a gyermekgondozás miatt kieső keresetüket.  

Egyébként egy kutatási eredmény alapján úgy tűnik, hogy a GYED, bár 

jövedelem fenntartó és nem segély jellegű, valójában elég erősen a szegényekre 

célzott juttatás. Ugyanis például 1993-ban a GYED-ben részesülő háztartások 31%-a 

volt a legalacsonyabb jövedelmi kvintilisben, és valószínűleg még magasabb lenne ez 

az arány, ha nem háztartásokról, hanem egyénekről lenne szó. 1985-ben a GYED 

bevezetésével együtt a GYES összegét is felemelték. 1967-es bevezetésétől 1985-ig 

csak egyszer, 1974-ben nőtt az összege. Az átlagbérhez viszonyított aránya így 1974-

ről 1984-re 30-ról 15%-ra csökkent. 1985-ben az emelés hatására újra megnőtt ez az 

arány, 20%-ra, viszont az ugyanekkor bevezetett GYED összege átlagosan ennek 

több mint kétszeresét, az átlagbér 42%-át jelentette. 52 

A GYED valószínűleg a GYES-nél erősebben javíthatta a társadalom 

szegényebbik felébe tartozó rétegek helyzetét, mert többen vették igénybe a fiatalok 

közül, mint a GYES-t53, azért is, mert az átlagosan jóval magasabb volt az összege. 

                                                 
 
51 A magyar társadalombiztosítás története 1993.128.o. 
52 Tárkány Ákos: A magyar család és népesedéspolitika európai összehasonlításban.7.o. 
53 1082/1988.(X. 1.) MT hat. az ifjúságpolitikai feladattervről, mely a statisztika területén „az ifjúság 
helyzetének reális elemzése érdekében” ifjúsági fogyasztói kosár kialakítását vette tervbe, „elsősorban 
a fiatal családokra koncentrálva”. Persze nem a fiatalok az egyetlen nagy társadalmi csoport, 
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A GYED időtartamának kiterjesztése a gyermek kétéves koráig mutatja, hogy a 

GYES-t igyekeztek fokozatosan felváltani a – nők számára kedvezőbb, az állam 

számára költségesebb – GYED-del.54 Elképzelhető, hogy ezt a törekvést az 1980-as 

évek végén egyre nehezebbé váló gazdasági helyzet akasztotta meg. Mindenesetre a 

GYED-del (és az annak vége után a gyermek három éves koráig járó GYES-sel) a 

’80-as évek végére Magyarországon a világ legbőkezűbb gyermekgondozási segély-

rendszere jött létre.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
 
amelynek a számára a GYES és a GYED bevezetése kedvező volt, hanem ilyenek a nők, ezen belül 
különösen a munkavállaló anyák, és a gyermeket nevelő családok, illetve a gyermekek is. 
54 A GYES GYED-del való felváltásáról szóló határozat a hetedik ötéves terv - 1985.évi VII tv. - 
része volt. 
55 Tárkányi Ákos A magyar család és népesedéspolitika európai összehasonlításban 7.o. 
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V. Társadalombiztosítási reformok 
 
1990. évi XXV. törvény 

Megkezdődött a klasszikus társadalombiztosítási ellátások és szociális jellegű 

ellátások szétválasztása. 1990. április 1-jén lépett életbe az 1990. évi XXV. törvény, 

mely gyökeresen megváltoztatta a családi pótlékra vonatkozó szabályokat. A családi 

pótlékra való jogosultság ettől az időtől megváltozott, az eddigiekben 

társadalombiztosítási ellátásként, biztosítási alapon folyósított családi pótlékot 

munkavégzéstől független, alanyi jogon járó ellátássá módosította. Célszerűség 

szempontjából továbbra is a társadalombiztosítási feladatokat ellátó szervek látták el 

az igények megállapítását, folyósítását. A családi pótlék és működtetése címén 

jelentkező kiadások fedezetét az állami költségvetés biztosította. A családi pótlék 

alanyi jogúvá tétele lehetővé tette, hogy olyan rétegek is részesülhessenek családi 

pótlék formájában a gyermeknevelés költségeihez nyújtott állami anyagi 

hozzájárulásban, akik korábban a biztosítási feltételek hiányában az ellátásra nem 

szereztek jogot. Így többek között jogosulttá váltak a munkanélküli segélyben nem 

részesülő munkanélküliek (pl. pályakezdők) is. Megillette a családi pótlék a 

nevelőszülőt, a GYIVI-ben elhelyezett intézeti, vagy állami nevelt gyermeket, és a 

szülő hozzájárulásával a szociális otthonban, vagy egészségügyi intézményben 

tartózkodó tartósan beteg gyermek után az intézményt is. 

A középiskolások után a családi pótlék folyósításának időtartama a 19-ről 20. 

életévre módosult. A törvény rendelkezése szerint családi pótlék a 16 évnél fiatalabb, 

vagy ennél idősebb, de 20 évesnél fiatalabb és alap- vagy középfokú tanulmányokat 

folytató, valamint tartósan beteg, illetőleg testi, vagy értelmi fogyatékos gyermek 

után járt. Összege gyermekenként 

1 gyermek után 

1 gyermek után egyedülállónak 

2 gyermek után  

2 gyermek után egyedülállónak 

3 és minden további gyermek után 

az ideiglenes hatályú beutalt , intézeti 
vagy állami nevelt, javító, vagy büntetés-
végrehajtási intézetben lévő gyermek 
után 
 

1.770.-Ft 

2.070.-Ft 

2.070.-Ft 

2.200.-Ft 

2.200.-Ft 

 

2.070.-Ft 
 
 
2.550.-Ft 
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tartósan beteg, illetve testi vagy értelmi 
fogyatékos gyermek után 
 

Nem járt családi pótlék a gyermek után, ha keresete három egymást követő 

hónapban meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegét.56 

E rendszer koncepciójáról és rövid távú feladatáról az országgyűlés 60/1991. 

(X29.) számú határozata így szólt: „A társadalombiztosítási alap pénzügyi helyzete 

instabil, megfelelő tartalékkal, saját vagyonnal nem rendelkezik, nem biztosítás 

jellegű ellátásokat is finanszíroz.  Egyetért azzal, hogy a szociális biztonság 

legátfogóbb intézménye a jövőben is az állam által garantált, a lakosság 

legszélesebb körére kiterjedő kötelező társadalombiztosítás legyen.  Intézményének 

irányítását, kapcsolatát a kormányzati szervekhez, illetőleg az általa finanszírozott 

költségvetési szervekhez, mielőbb törvénybe kell rögzíteni. Meg kell határozni  a 

kötelező biztosítás rendszerébe tartozó feladatokat, ezek kockázatainak sajátosságai 

alapján ki kell alakítani az önálló biztosítási ágakat, le kell választani és a 

társadalombiztosítási finanszírozástól el kell különíteni a szociális segélyeket, meg 

kell határozni az adott ág fedezeti rendszerét. A járulékfizetők számára világossá kell 

tenni, hogy a járulékfizetési kötelezettségekért milyen jogosultságokat, 

szolgáltatásokat köteles maga a társadalombiztosítás nyújtani. Egyértelművé kell 

tenni a szolidaritási elven alapuló elemeket, továbbá meg kell határozni a szociális 

biztonság rendszerében az állami költségvetés szerepét, feladatkörét, az alanyi és 

méltányossági jogon nyújtott ellátásait.” 

Majd az 1991. évi I. törvény módosításai a következőképpen változtatták meg 

a családi pótlékot: Egyrészt növelte az összegét másrészt a nappali tagozaton tanuló 

általános és középiskolások után járó családi pótlék tekintetében eltörölte a 

gyermekekre vonatkozó kereseti korlátozó rendelkezést, továbbá a dolgozók 

általános és középiskolájában tanuló valamennyi húsz éven aluli fiatal tekintetében a 

jövedelem korlátját a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegében határozza 

meg.57 A gyermek születésekor járó anyasági segélyt felhasználták a kismamák 

orvosi vizsgálaton való megjelenésének ösztönzésére. Például az 56/1987. (XI. 6.) 

MT sz. rendelet szerint annak az anyának, aki várandóssága alatt legalább négyszer 

volt orvosi vizsgálaton, 6000 Ft anyasági segély jár, aki ennél kevesebbszer volt, 
                                                 
 
56 1990.évi XXV.törvény. 
57 http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8761 2013.03.07. 
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annak csak 1000 Ft. Valószínű, hogy a csecsemőhalandóság csökkenése a 

családpolitikai intézkedésekben az egészségügyi szempontokhoz való 

ragaszkodásnak is köszönhető.   
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VI. Magyarország helyzete a Bokros-csomag idején 

 
Bokros Lajost-t 1995. március 1-jén nevezték ki a pénzügyi tárca vezetőjévé, 

a szakember pedig, nem sokat tétlenkedett. 1995. március 12-én a magyar kormány 

és a központi bank szigorú kiigazítási és stabilizációs programot hirdetett meg.58 A 

program meghirdetése előtt Magyarország két egymást követő évben hatalmas 

fizetésimérleg-hiányt mutatott fel, és nemzetközi megítélése romlani kezdett. A 

programoknak abba az osztályába tartozik, amely főképpen a folyó fizetési mérleg és 

a költségvetés súlyos egyensúlyzavarának kiküszöbölésére, és ezzel együtt a külső és 

belső adósságválság elhárítására irányul.59 Az államadósság tetemes méreteket öltött, 

az 1990-es évek elején ígéretesen induló privatizációs folyamat megakadt, és 

hazánknak nem volt érvényes megállapodása a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) 

sem. 1989 és 1993 között a GDP mintegy 20 százalékkal, az ipari termelés 35 

százalékkal, a mezőgazdaság termelés, pedig 45 százalékkal csökkent. A reálbérek és 

a magánfogyasztás szintén zsugorodott, és 1990 és 1994 között közel 1,5 millió 

munkahely szűnt meg. A kormány számára mindezeken túl komoly gondot okozott, 

hogy a költségvetési deficitet csak rövid lejáratú állampapírokkal tudták 

finanszírozni, a hiány mértéke pedig 1994-1995-ben már veszélybe sodorta a lejáró 

hitelek visszafizetését és új kölcsönök felvételét. Az 1995 tavaszán hivatalába lépett 

új pénzügyminiszter a helyzet kezelésére széles körű megszorításokat, valamint a 

forint csúszó leértékelésének a bevezetését határozta el. A csúszó leértékelés a 

Bokros-csomag velejét képezte. Már 1995. tavaszán a kormány egyszeri alkalommal, 

9 százalékkal csökkentette a nemzeti valuta értékét, 1995. július 1-ig, pedig a forint 

havonta további 1,9 százalékot veszített értékéből. Az év második felében a 

leértékelés üteme lassult, és a következő hónapokban már nem haladta meg a havi 

1,3 százalékot. A leértékelés segítségével sikerült egészséges szerkezetűvé alakítani 

                                                 
 
58 Az 1995-ös kiigazítási-stabilizációs program egyes elemeinek megtervezéséhez még az elõzõ 
pénzügy- 
miniszter, Békesi László vezetésével kezdtek hozzá. A programot azután az új pénzügyminiszter, 
Bokros 
Lajos és a Magyar Nemzeti Bank új elnöke, Surányi György vezetésével 
dolgozhttps://dub121.mail.live.com/mail/ták ki. Horn Gyula minisz- 
terelnök a pénzügyminiszterrel és a központi bank elnökével együtt jelentette be a programot a 
televízióban 
az ország nyilvánossága számára. 
59 Kornai János: Kiigazítás recesszió nélkül Közgazdasági szemle, XLIII. évj 1996.július-augusztus 
585-586.o. 
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az exportot és az importot. Ezzel az exportáló magyar vállalatok, pedig erősödtek. A 

fogyasztás ugyanakkor drámaian csökkent, a termelés viszont – a korábbi, 

pesszimista várakozásokkal szemben - nem. A csomag másik pillérét a jövedelmek, 

és a szociális juttatások radikális visszafogása képezte. Miközben a forint csúszó 

leértékelése, a 28 százalékot meghaladó infláció (1995-ben) eleve csökkentette a 

lakosság rendelkezésére álló reáljövedelmeket, a pénzügyminiszter további konkrét 

megszorításokat is bevezetett. A kormány többek között befagyasztotta a 

nominálbéreket a közszférában, és bár a magánszférára közvetlen hatása nem volt a 

kabinetnek, a vállalkozások jó része is követte az állami példát. Az egy főre jutó 

reálbér 1995-ben 12,2 százalékkal csökkent. 

 

A megszorítások pénzügyi hatása a költségvetésre: 

 

 Társadalombiztosítási járulék alap szélesítése: 15,6 milliárd Ft 

 Családi pótlék jövedelemhez kötése: 9 milliárd forint 

 Célzott gyermekgondozási és anyasági támogatás: 2 milliárd forint 

 Gyermekgondozási díj és egyszeri családtámogatás megszűnése: 6,7 milliárd 

forint 

 Ingyenes fogorvosi ellátás megszűnése: 7 milliárd forint 

 Tandíj bevezetése a felsőoktatásban: 2 milliárd forint 

A kormány jóval erősebben érvényre juttatta a rászorultság elvét a különböző 

támogatások körében is. A fogászati ellátás ingyenességének a megszüntetése mellett 

visszafogták a gyógyszerek költségvetési támogatását is. A nyugdíjkorhatár 

emelkedett, és véget vetettek a felsőoktatás teljes ingyenességének is. A 

gyermekgondozási segélyre, családi pótlékra vagy gyermeknevelési támogatásra 

jogosultak köre mintegy tizedével szűkült. Az 1992. évi LXXIX. tv., az úgynevezett 

magzatvédelmi törvény az anyasági segély helyett bevezette a várandóssági pótlékot. 

A várandóssági pótlék havonta fizetett juttatás volt, mely  

annak a hónapnak az első napjától járt, amelyben a 13. terhességi hét elkezdődik. A 

várandóssági pótlékon keresztül hat vagy hét hónapon át kifizetett összeg több mint 

kétszerese volt a korábbi anyasági segély összegének. A várandóssági pótlékot 1995–

96-ban a Bokros-csomag keretében megszüntette a szocialista-liberális kormány és 

helyette a korábbi anyasági segélyhez hasonló egyösszegű anyasági támogatást 
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vezetett be, mely a szüléskor jár. Az anyasági támogatás összege kisebb, mint a 

várandóssági pótlékkal összesen kifizetett összeg volt. Ez a váltás nem tekinthető 

egyszerű takarékossági intézkedésnek. A várandóssági pótlék korábban részben a 

kismamák támogatását jelentette, részben, pedig azt fejezte ki, hogy a magzatot 

legalább bizonyos fokig emberi lénynek tekinti az állam, akinek a fejlődéséért 

felelősséget érez. A várandóssági pótlék megszüntetése és a szüléskor egy összegben 

adható anyasági támogatás létrehozása másféle, a gyermekvárást és a korai 

stádiumban levő emberi életet kevésbé fontosnak tartó szemléletet fejez ki. Az 

anyasági támogatást az öregségi nyugdíj minimálösszegéhez kötötték (a GYES-hez 

és GYEThez hasonlóan).60 Az anyasági- és gyermektámogatási juttatásokkal 

kapcsolatos módosításokban az Alkotmánybíróság (AB) nem talált kivetnivalót, ám 

az új jogszabályok hatályát az újonnan születettekre korlátozta. A családi pótlék 

terén tett módosításokat, a táppénz finanszírozásának átalakítását, valamint a 

honoráriumokra kivetett 44 százalékos tb-járulékot ugyanakkor a taláros testület 

megsemmisítette.61 Az 1996. február 18-án hivatalából távozott 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
60 Tárkány Ákos: A családdal kapcsolatos jogszabályok Magyarországon 1980-98-ig KSH NKI 
2001/2002 23.o. 
61 http://www.vg.hu/gazdasag/vg_online/gazdasag_-_belfold/081215_bokros_252890 2013.03.13. 
62 A Bokros-csomag, azóta tananyag számos közgazdaság-tudományi egyetemen, és a lépés-sorozatot 
utólag követendőnek minősítette a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank is. 
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VII. A családtámogatási ellátásokkal összefüggő jogszabályok 
 

A családtámogatási ellátásokról a családok támogatásáról szóló, többször módosított 

1998. évi LXXXIV. törvény (továbbiakban Cst.) rendelkezik, meghatározza az egyes 

ellátástípusokat, az alapvető jogosultsági feltételeket, és tartalmazza egyebek mellett 

az igényelbírálásra, a folyósításra, a kizáró körülményekre, illetve a jogalap nélkül 

felvett ellátásokra vonatkozó részletszabályokat. Maga a családtámogatási rendszer 

elvárja és feltételezi is egyben, hogy a családok eleget tegyenek gyer4meknevelési 

kötelezettségeiknek. A törvény külön figyelmet fordít a gyermekek 

tankötelezettségének teljesítésére, a jövő generációjának boldogulása érdekében.  

A gyermeknevelési támogatásra vonatkozó szabályozás a Cst. hatálybalépésével 

került át a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvényből a Cst.-be, amellyel egységessé vált a családtámogatások megállapításával, 

folyósításával, finanszírozásával kapcsolatos szabályozás. Korábban a települési 

önkormányzatok állapították meg és folyósították, ezt a feladatot a megyei 

egészségbiztosítási pénztárak vették át, és később került a Magyar Államkincstár, 

illetve jogelődje, az Államháztartási Hivatal feladatkörébe. A családtámogatási 

rendszer szabályozása az egyszerűségre, áttekinthetőségre és a jogalkalmazók 

számára minél könnyebb alkalmazhatóságra törekszik, valamint a rendszeren belüli 

szakszerűséget és ellenőrizhetőséget kívánja biztosítani.63 

 E törvény célja, hogy a családok szociális biztonságának elősegítése, a 

gyermeknevelés anyagi terheinek csökkentése érdekében meghatározza az állam által 

nyújtandó családtámogatási ellátások rendszerét, formáit, az ellátások jogosultsági 

feltételeit, valamint az ellátások megállapításával és folyósításával kapcsolatos 

legfontosabb hatásköri és eljárási szabályokat.64 A szabályozás célja az, hogy az 

ellátások jobban szolgálják a gyermekes családok társadalmi esélyegyenlőségét, a 

gyermekvállalással járó többletterhek elismerését, javítsák a gyermekvállalás 

feltételeit, és hosszabb távon előmozdítsák a népesedéspolitikai célok 

megvalósítását. A törvény hatálya: Kiterjed, amennyiben nemzetközi szerződés 

eltérően nem rendelkezik- a Magyarország területén élő magyar állampolgárra, 

bevándorolt vagy letelepedett jogállású, továbbá a magyar hatóság által 

                                                 
 
63 Családtámogatási kézikönyv Bp.2012. 13.o. 
64 1998.évi LXXXIV.törvény 1§. 
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menekültként, illetve hontalanként elismert személyekre. A szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 

törvény (Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát jogával rendelkező 

személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben 

meghatározottak szerint a szabad mozgás három hónapot meghaladó tartózkodási 

jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel 

rendelkezik. Az anyasági támogatás kivételével- a szociális biztonsági rendszerek 

koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletekben meghatározott 

jogosultsági körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének 

időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és 

tartózkodáshoz való jogát Magyarország területén gyakorolja, és – a határ menti 

ingázó munkavállalókat kivéve- a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett hellyel rendelkezik. Az anyasági 

támogatás kivételével- a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás, és 

tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező és a 

polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint 

bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező harmadik országbeli 

állampolgárra. A Cs. főszabályként területi korlátot szab abban a tekintetben, hogy 

hol vehetők igénybe a jogszabályban előírt családtámogatási ellátások. 65 

Az 1998.évi LXXIX. törvény rendelkezése értelmében tanköteles az a gyermek, akit 

az iskola igazgatója tankötelesnek nyilvánított. Magyarországon a Közoktatási 

törvényben meghatározottak szerint minden gyermek tanköteles. A gyermek, ha eléri 

az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget legkorábban, abban a naptári évben, 

amelyben a hatodik, legkésőbb amelyben a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé 

válik. A tankötelezettség a családtámogatási ellátások közül a családi pótlékkal van 

kapcsolatban. A szülő- illetve a Cst.-ben nevesített további jogosultak- a gyermek 

tankötelessé válása évének október 31-éig nevelési ellátásban, november 1-jétől a 

tankötelezettség teljes időtartamára iskoláztatási támogatásban részesülhet a törvény 

szerinti egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén. A nevelési ellátás és a z 

iskoláztatási támogatás ugyanazon gyermekre tekintettel egyidejűleg nem vehető 

                                                 
 
65 1998.évi LXXXIV.törvény 2.§. 
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igénybe, a két ellátástípus azonban az összegét tekintve azonos.66 A nemzeti 

köznevelésről szóló 2011.évi CXC. Törvény szerint a tankötelezettség a tanuló 16. 

életévének betöltéséig tart, sajátos nevelési igényű tanuló esetében a tankötelezettség 

a meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a 23. életévét betölti. 

A törvény 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba. Tehát a 2011/2012. tanévben 

nyolcadik évfolyamos tanulók esetében már a 16. életév betöltése jelenti a 

tankötelezettség végét.67 

                                                 
 
66 Családtámogatás,2012.26.o. 
67 Korábban a tanuló 18. életévéig tartott a tankötelezettség és sajátos nevelési igényű tanuló esetében 
annak a tanévnek a végéig tartott, amelyben a 20. életévét betöltötte. 
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VIII. A mai értelembe vett Cst. ellátási formái  

 

E körbe tartozik a családi pótlék, a gyermekgondozási támogatás és az anyasági 

támogatás. A családi pótléknak két alaptípusát nevesíti a törvény, ezek a nevelési 

ellátás és az iskoláztatási támogatás. A gyermekgondozási támogatás gyűjtőfogalom, 

a gyermekgondozási segély és gyermeknevelési támogatás tartoznak e körbe. A napi 

jogalkalmazás során egyes fenti ellátások tovább is kategorizálhatók, így például 

beteg gyermek után járó (magasabb összegű) nevelési ellátás/iskoláztatási támogatás, 

saját jogú nevelési ellátás/iskoláztatási támogatás, nagyszülői gyermekgondozási 

segély, vagy a méltányossági gyermekgondozási segély. A gyermeküket 

egyedülállóként nevelő szülők is magasabb ellátásban részesülnek.68 

Gyermekvállaláshoz kapcsolódó társadalombiztosítási ellátások elhatárolása:  

Az ellátások az egészségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás keretében vehetők igénybe. 

Az egészségbiztosítási ellátásokhoz tartozik az egészségügyi szolgáltatás, az egyes 

pénzbeli ellátások (Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások közé tartozik a 

terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj és a táppénz), a baleseti 

ellátások, illetve ennek változatai, valamint a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásai. Nyugdíjbiztosítási ellátások a társadalombiztosítási saját jogú 

nyugellátás, a hozzátartozói nyugellátás, illetve ennek altípusai, továbbá a 

rehabilitációs járadék.69 

Családi pótlék: A gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam 

havi rendszerességgel járó nevelési ellátást vagy iskoláztatási támogatást ( a 

továbbiakban családi pótlékot) nyújt.70 Tehát 1990-től minden megfelelő korú 

gyermekre tekintettel megszerezhető az ellátásra való jogosultság valamint a 

munkaviszonytól független jogosultság, illetve az igénybevétel lehetőségét 

kiterjesztették az egygyermekes családokra a gyermek 6 éves korán túl is. 1995-ben a 

Bokros Lajos pénzügyminisztersége alatt az ellátás jövedelemfüggővé vált, tehát egy 

                                                 
 
68 A Cst. alapelvként mondja ki azt, hogy a gyermekét egyedül nevelő szülőre nehezedő terhek 
enyhítése, illetve az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a családtámogatási rendszer egyes elemei 
differenciáltak. Ezen alapelv érvényre juttatásaként a gyermekét, gyermekeit egyedülállóként nevelő 
szülő magasabb összegű családi pótlékban részesül, mint a két szülő által közösen nevelt gyermek 
után járó ellátás. 1998. évi LXXXIV. törvény 3§ (4) 
69 Családtámogatási kézikönyv Bp.2012.39.o. 
70 1998.évi LXXXIV.törvény 6.(1) § 
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bizonyos egy főre jutó jövedelem fölött a családi pótlék nem járt.71 A rendszer 

azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így a jogosultság meghatározott 

maximált jövedelemnagysághoz kötését az 1998-as törvénnyel megszüntették. 2006-

tül a családi pótlék összege jelentősen emelkedett, a gyermekek után igénybe vehető 

adójóváírás és a 13. havi családi pótlék, azonban egyidejűleg megszüntetésre került. 

Az ellátás havi összege, illetve a havi jövedelmekhez viszonyított nagysága története 

során számos alkalommal változott, 1990-ben a két gyermek után járó ellátás az 

átlagkereset 40%-át tette ki, 2011-ben a bruttó átlagkereset 13%. 2010 augusztusától 

vált a nevelési ellátás és az iskoláztatási ellátás gyűjtőfogalmává a családi pótlék72  és 

ez 2013-ra sem változott.73  

Összege: 

A havi családi pótlék összege (függetlenül  attól, hogy nevelési ellátásként vagy 

iskoláztatási támogatásként állapítják-e meg): 

 Egy gyermeket nevelő család esetén 12 200 Ft. 

 Egyedülálló esetén 13 700 Ft. 

 Kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300 Ft. 

 Kétgyermekes egyedülálló esetén gyermekenként 14 800 Ft. 

 három vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 16 000 Ft, 

 három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló személy esetén 

gyermekenként 17 000 Ft, 

 tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekeket nevelő személy 

esetén 23 300 Ft, 

 tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló 

személy esetén 25 900 Ft, 

 saját jogon járó (tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, 18. életévét 

betöltött, közoktatási intézményben nem tanuló személyt megillető) nevelési 

ellátás összege 20 300. Ft, 

 gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés végrehajtási intézetben lévő, 

gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, illetve szociális intézményben élő, 

                                                 
 
71 http://hexa.hcbc.hu/meh/eucsp.htm#csaladi  2013.03.14. Tárkányi Ákos: Európai családpolitikák. A 
magyar családpolitika története.  
72 Családtámogatási kézikönyv.Bp.2012.44.o. 
73 hvg 2013/1.január 
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nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett gyermek esetén, 

valamint az iskoláztatási támogatást saját jogon kérelmező esetén 14 800 Ft.74 

 
A nevelési ellátásra az jogosult, aki: 1. a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a 

szülővel együtt élő házastárs, az a személy, aki a saját háztartásában nevelt 

gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van ( 

a továbbiakban együtt: szülő), a nevelő szülő, a hivatásos nevelőszülő, a gyám, 

továbbá az a személy, akihez a gyermekek  védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gytv.) 72.§-ának (1) bekezdése alapján a gyermeket 

ideiglenes hatállyal elhelyezték, a saját háztartásban nevelt,  

2. a gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban nevelt, 3. a szociális intézmény 

vezetője az intézményben elhelyezett, még nem tanköteles gyermekre tekintettel, a 

gyermek tankötelessé válás évének október 31-éig.75 

Az iskoláztatási támogatásra jogosult, aki: 1. 7.§ bekezdés a-c pontjában 

meghatározott személy, továbbá a gyámhivatal által a szülői ház elhagyását 

engedélyező határozatban megjelölt személy aa. a tanköteles gyermekre tekintettel a 

gyermek tankötelessé válása évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes 

időtartamáéra, valamint ab. a tankötelezettsége megszűnését követően közoktatási 

intézményben tanulmányokat folytató gyermekre (személyre) tekintettel annak a 

tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek (személy) a 20. – a fogyatékos 

személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján 

fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében 

23. – életévét betölti; továbbá 2. a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-

végrehajtási intézet parancsnoka a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-

végrehajtási intézetben lévő, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, tanköteles 

gyermekre tekintettel a tankötelezettség teljes időtartamára. 

A súlyos és halmozottam fogyatékos tanuló (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 30/A. §) szülője a tankötelezettség teljesítésének formájától függetlenül a 

tankötelezettség teljesítésének végéig jogosult iskoláztatási támogatásra. Az 

                                                 
 
74 hvg 2013/1.január 
75 1998.évi LXXXIV.törvény 7.§. 
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iskoláztatási támogatást a tankötelezettség fennállása alatt a tanulói jogviszony 

szünetelésének időtartamára is folyósítani kell.76  

Az iskoláztatási támogatásra jogosultak tekintetében a Cst. visszautal a nevelési 

ellátásra jogosultakra, a két személyi kör majdnem egyező. Az eltérés, amelynek 

következtében az iskoláztatási támogatásra jogosultak köre bővebb, egyfelől a 

gyámhivatal által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt 

személynek, másfelől a javítóintézet igazgatójának és a büntetés-végrehajtási intézet 

parancsnokának jogosultságából adódik.77 

Saját jogú ellátások: A saját jogú családi pótlék a családtámogatási ellátások 

rendszerének egyik speciális eleme abban a tekintetben, hogy az ellátásra jogosító és 

a jogosult személye azonos. Két típusa különböztethető meg, a saját jogú nevelési 

ellátás és a saját jogú iskoláztatási támogatás. Az előbbi a tartósan beteg, súlyosan 

fogyatékos állapotra tekintettel nyújt anyagi segítséget, az utóbbi, pedig olyan 

élethelyzetet vesz figyelembe, amelyben nincs olyan személy, aki a Cst. 

meghatározott jogosulti körbe beletartozik és igénybe vehetné a gyermek után az 

ellátást, a gyermek tehát kiesne a családtámogatás rendszeréből.78 A törvény a 

következőképpen fogalmazza meg: Saját jogán jogosult nevelési ellátásra a 18. 

életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy az iskoláztatási 

támogatásra való jogosultság megszűnésének időpontjától. Saját jogán jogosult 

iskoláztatási támogatásra az a közoktatási intézményben a tankötelezettsége 

megszűnését követően tanulmányokat folytató személy akinek: Mindkét szülője 

elhunyt, vagy a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától 

különélő szülője elhunyt, illetve aki kikerült az átmeneti, vagy tartós nevelésből. 

Továbbá, akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg, illetve a törvény 7§ 

(1) bekezdésének a pontja szerinti személlyel nem él egy háztartásban. Ha az 

iskoláztatási támogatást (a gyámhivatalnak a szülői ház elhagyását engedélyező 

határozatában foglaltak szerint) a nagykorúságát megelőzően is a részére 

folyósították, annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a 20. (a fogyatékos 

személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 

Törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű 

                                                 
 
76 1998.évi LXXXIV.törvény (1)(2)(3). 
77 Családtámogatási kézikönyv Bp.2012.48.o. 
78 Családtámogatási kézikönyv Bp.2012.51.o. 
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tanuló esetében 23.) életévét betölti.79  Összegzésképpen annak a lehetőségét 

teremtette meg a törvény, hogy azok a tanulók se essenek ki a családtámogatási 

ellátórendszerből, akiknek nincs olyan személy, aki rájuk való tekintettel az ellátást 

igénybe vehetné. 

A természetben nyújtott családi pótlék: A gyakorlatban azt jelenti, hogy a családi 

pótlék összege az önkormányzat által erre a célra a Magyar Államkincstárnál 

megnyitott családtámogatási számlára kerül átutalásra, tehát a pénzt nem közvetlenül 

a jogosult kapja meg. A jegyző által erre a feladatra kijelölt eseti gondnok a 

jogszabályban meghatározott feltételek és az elfogadott pénzfelhasználási terv szerint 

természetben biztosítja a gyermek után járó családi pótlékot a jogosult részére. Két 

esetben kerülhet a családi pótlék nyújtására sor. Az egyik az, amikor a gyermek 

veszélyeztetettnek minősül, elsősorban elhanyagolása miatt, ebben a helyzetben a 

települési önkormányzat jegyzője határozhat a családi pótlék gyermek után járó teljes 

összegének természetbeni formában történő nyújtásáról. Másik esetköre az, amikor a 

közoktatási intézményben tanulmányokat folytató, iskoláztatási támogatásra jogosító 

gyermek igazolatlanul kötelező tanórai foglakozásokat mulaszt. A gyermek 

elhanyagolása esetében nem kötelező, e tekintetben a jegyző az egyedi körülmények 

mérlegelése alapján dönt.80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
79 1998.évi LXXXI.törvény 7.§, 8.§. 
80 1998.évi LXXXI. törvény 6.§. 
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IX. Gyermekgondozási támogatások 2013-ban 
 

A gyermekeket nevelő szülő, nevelőszülő, illetve a gyám a gyermek 

gondozására tekintettel –havi rendszerességgel járó- gyermekgondozási segélyre, 

gyermeknevelési támogatásra jogosult. A nagyszülő gyermekgondozási segélyre a 

szülő jogán szerezhet jogosultságot.81  

A gyűjtőfogalom alatt a meglévő közös szabályok ellenére két egymástól jól 

elhatárolható, de ugyanakkor céljaiban azonos ellátást szabályoz: a 

gyermekgondozási segélyt (gyes) és a gyermeknevelési támogatást (gyet). Mindkettő 

rendeltetése, hogy a gyermek(-ek) otthoni gondozásához, neveléséhez anyagi 

segítséget nyújtson. A gyes 1967-es megjelenésekor biztosítási alapú ellátás volt, 

azaz a jogosultság előzetes munkaviszonyt kívánt meg. Az úgynevezett Bokros-

csomag, 1995-ben bevezetett kiigazítási csomag keretében jövedelemfüggővé tették 

a gyest, de az ellátás ugyanekkor biztosítási jogviszonytól független ellátássá vált. A 

gyet az 1993. évi III. törvényben jelent meg, mint új típusú szociális ellátás. 

Tipikusan a gyes meghosszabbításaként kerülhetett sor annak megállapítására, és 

1996. áprilisig szintén biztosítási alapon működött, előzetes (180 napos) biztosítási 

időhöz kötött volt, valamint a kérelmező családjának egy főre jutó jövedelmét is 

vizsgálni kellett a jogosultság szempontjából. 1999. évtől a gyet is „alanyi jogú” 

ellátássá vált abban az értelemben, hogy már nemcsak az előzetes biztosításban 

töltött idő nem bírt relevanciával az ellátás megállapítás során, hanem a jövedelmi 

korlátozástól is mentessé vált, és immár szociális ellátásból a családtámogatási 

ellátások közé „emelkedett” 82 

Gyermekgondozási segély szabályai napjainkban: Gyermekgondozási 

segélyre jogosult az a szülő, nevelőszülő vagy gyám, aki a háztartásában legfeljebb 3 

éves83  gyereket gondoz, vagy 10 évesnél fiatalabb tartósan beteg, illetve súlyosan 

fogyatékos gyermeket tart el. Ikergyermek esetén a tankötelessé válás évének végéig 

jár.84  Ennek alapján megkülönböztethetjük az alapeset szerinti gyermekgondozási 

segélyt, vagy ahogy a szakzsargon említi sima gyest, nagyszülői gyest, 

                                                 
 
81 1998.évi LXXXI.törvény 19.§. 
82 Családtámogatási kézikönyv Bp.2012.75.o. 
83 A gyes időtartama többször változott a bevezetés óta. 1969-ig a gyermek 2,5 éves koráig, azt 
követően 3 éves koráig, 2010. május 1-jétől a gyermek 2 éves koráig, majd 2011. január 1-jétől ismét 
a 3 éves kor betöltéséig jár az ellátás. 
84 hvg 2013/1. január 73.o. 
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örökbefogadói gyest és a méltányossági gyest. A Cst. személyi hatálya alá tartozó 

személyek köre szűkebb, mint a családi pótlék esetében. Gyesre a szülő, nevelőszülő 

és a gyám jogosult. A családi pótlék tekintetében, pedig a hivatásos nevelőszülő és a 

személy, akinél a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, nem szerezhet 

jogosultságot gyesre.85 

Gyermeknevelési támogatás szabályai napjainkban: Az a szülő, nevelőszülő, 

gyám jogosult, aki saját háztartásában 3 vagy több kiskorút nevel. A támogatás a 

legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár.86 Havi 

rendszerességgel nyújtott támogatás. A jogosultak köre hasonlóan alakul, mint a gyes 

esetében, azzal a kivétellel, hogy a gyet-nél a kiskorú szülő jogosultsága nincs külön 

nevesítve, de ugyanakkor ennek elvi lehetősége nem kizárt azzal a megjegyzéssel, 

hogy a gyakorlati előfordulásának esélye minimális. Mint egyéb családi ellátásoknál 

itt is a jogosultsági feltétel a gyermek saját háztartásban nevelése. A másik alapvető 

jogosultsági feltétele, hogy az igénylőnek legalább 3 kiskorú gyermeket kell a saját 

háztartásában nevelnie, akik közül a legfiatalabb már betöltötte a 3. életévét, de a 8. 

életévét még nem, a legidősebb, pedig még nem töltötte be a 18. életévét. 

A gyesen, és gyeten lévők heti 30 órában végezhetnek keresőtevékenységet.87 

A gyet, gyes összege: Mindkettő megegyezik az öregséginyugdíj-

minimummal, ami 2013-ban havi 28 500 Ft. Ha a gyes vagy a gyet nem teljes 

hónapra jár, a naptári naponként kapható összeg a támogatás havi összegének 

harmincad része. Ikergyermek esetén a gyes összege az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének két gyermek esetén 200%, 3 gyermek esetén 300%, 4 gyermek 

esetén 400%, 5 gyermek esetén 500%, 6 gyermek esetén 600%.88 

2013 január 1-jétől új előírás vette kezdetét a gyes és a gyet tekintetében: A 

folyósításukat követően a foglalkoztatott munkavállaló után a foglalkoztató 

adókedvezményt érvényesíthet.89 

Anyasági támogatás: támogatásra jogosult aki: a terhessége alatt legalább 4 

alkalommal (koraszülés esetén legalább egyszer) terhesgondozáson vett részt. Az 

örökbefogadó szülő, ha a szülést követő 6 hónapon belül az örökbefogadást 

                                                 
 
85 Családtámogatási kézikönyv Bp.2012.76.o. 
86 1998.évi LXXXI.törvény 23.§. 
87 hvg 2013/1. január 73.o. 
88 1998.évi LXXXIV. törvény 26. §. 
89 hvg 2013/1.január 74.o.2011.évi CLVI.törvény 462/D § 
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jogerősen engedélyezték. A gyám, ha a gyermek a szülését követően 6 hónapon belül 

(jogerős határozat alapján) a gondozásába kerül. Az anyasági támogatás a jogosultat 

akkor is megilleti, ha a gyermek halva született. 90 Egy gyermek születése jelentős 

kiadásokkal jár a családoknál. Ezért az állam ezen kiadásokhoz járul hozzá az 

anyasági támogatással, mely az egyéb családtámogatási ellátásokkal szemben nem 

havi rendszerességgel nyújtott ellátás, hanem egyszeri juttatás. (lábjegy 109.o.)  A 

2010. évi CLXXI. törvény az Alkotmánybíróság döntésének megfelelően előírta, 

hogy az anyasági támogatást a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó, 

és a terhesgondozáson való részvétel feltételét teljesítő anyáknak állampolgárságra 

tekintet nélkül biztosítani kell.91  

2002. december 31-éig az anyasági támogatás mértéke a nyugdíjminimum 150%-

ával volt egyenlő és nem volt differenciált sem, kettes, avagy hármas ikrek esetén is 

ugyanazt az összeget kapták a jogosultak.92 A Cst. 2003. január 1-jétől hatályba 

lépett módosításával alakult ki a jelenlegi szabályozás. Így az anyasági támogatás 

összege egy gyermek után az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-a, ami a 

jelenleg 64 125 Ft. Ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 300%-ának 

felel meg gyermekenként, tehát gyermekenként 85. 500 Ft az anyasági támogatás 

összege. A támogatás összegének kiszámításánál, pedig a gyermek születésének 

időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegét kell alapul venni.93 Az 

anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követő 6 hónapon belül lehet 

benyújtani.94 Nem jár anyasági támogatás, ha a szülők a gyermek születését 

megelőzően nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához. A 

megszületett gyermek a gyámhatóság jogerős határozata alapján családból kikerülést 

eredményező gyermekvédelmi gondoskodásban részesül.95 Az anyasági támogatás (a 

szülést követő 6 hónapon belül benyújtott igény esetén megilleti a jogosultat, ha 

egyrészt a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulásról szülő nyilatkozatot 

visszavonták másrészt, ha a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi 

                                                 
 
90 1998.évi LXXXIV. törvény 29.§ (1) (2) 
91 http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000171.TV 2013. 03.16. 
92 Családtámogatási kézikönyv Bp.2012.113.o.  
93 hvg 2013/1.január 73.o. 
94 1998.évi LXXXIV.törvény 32.§. 
95 Tehát az anyasági támogatásra nem szerezhet jogosultságot, ha a fentiek szerint lemondott a 
gyermekéről. 
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gondoskodást megszüntetik, és a továbbiakban az anya gondoskodik a gyermek 

neveléséről.96 

                                                 
 
96 1998.évi LXXXIV.törvény 33.§. 
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Összegzés 
 

„A munkából származó jövedelmek mellett a háztartások bevételének másodlagos 

forrását a családtámogatás ellátásai adják. Éppen ezért rendívül fontos, a 

kiszámítható hosszú távon is jól működő rendszer működtetése, azonban a gyermeket 

vállaló szülőknek tudatosítaniuk kell magukban, hogy a gyermekneveléssel járó 

költségek megteremtése elsődlegesen az ő feladatuk. Véleményem szerint a 

családtámogatási rendszer sokrétű jól szabályozott, azonban nagyon fontos lenne 

figyelni arra, hogy ne alakuljon ki a hátrányos helyzetű, rossz körülmények között 

élő nagycsaládosok köre. Sajnos nem ritka jelenség, hogy olyan családok melyeknek 

egyetlen bevételi forrása az állam által nyújtott ellátások egyike, esetleg hat-nyolc 

gyermeket is vállalnak. Később ezek a gyermekek nagyon nehezen tudnak 

beilleszkedni, tanulni, dolgozni az ő érdekükben illetve védelmükben kellene 

változtatni a rendszeren, hogy ne alakulhasson ki szegénységi csapda, hiszen 

generációk viszik majd tovább ezt a példát. Probléma még az is, hogy a mai 

segélyezési rendszer nem ösztönzi az embereket a munkára, mert a segélyek és a 

fizetések között sokszor nincs nagy különbség. Ebből kiindulva sajnos társadalmunk 

egy rétege, például az előbb említett nevelést kapta, vagy példát látta és felteszi 

magának a kérdést, hogy miért menne el dolgozni? Vagy ami rosszabb, hogy bele se 

gondol abba, hogy más lehetőség is a rendelkezésére áll a megélhetésére. Másrészről 

a nők is hátránnyal indulnak a munkaerőpiacon. Fiatalon, azért mert szülni fognak 

később, pedig a gyermeknevelés nehézségei miatt, ebből kifolyólag pedig a 

gyermekvállalás időszaka tolódik. Minden tilalom ellenére gyakran felteszik a 

kérdést az állásra jelentkező nőknek, hogy van-e gyerekük, ha van milyen idős, ha 

nincs mikor szeretne és ennek a függvénye, hogy betöltik-e a későbbiek folyamán az 

adott állást amire jelentkeztek. 

 A XIX. században bolondnak, de legalább is sajnálatra méltónak a XX. században 

természet ellenesnek tartották, ha valaki nem akart gyereket. Napjainkban már 

elfogadott életformának tudatos döntésnek tekinthető a gyermektelenség s ezt a tényt 

a születésszámok is jól jelzik.97 A gyermekvállalás kitolódásában kulcs szerepe van 

                                                 
 
97 http://www.gyerekvallalas_a_21_szazadban.abbcenter.com/?m=Gyermekv%E1llal%E1s+ma 
2013.03.25. 
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az oktatás bővülésének, a párkapcsolatok átalakulásának valamint, hogy a házasság 

népszerűsége csökken és, hogy előtérbe kerül a karrier.  

Összességében az is elmondható, hogy a magyar állam családtámogatási célokra 

sokat áldoz, ennek ellenére napjainkban csökkenőnépesség számmal és a 

gyermekszegénység növekedésével kell szembesülni. A családpolitikán belül a 

népesedés-, szociál-, és foglalkoztatás-politika eltérő utakon bár, de a gyermekes 

családok megsegítését célozza. Azonban, mint a vizsgálatok során is kiderült, 

sokszor egymásra ellentétes hatást fejtenek ki ezek a társadalmi célok. A 

családpolitikán belül a legtöbb támogatás népesedéspolitikai célokat szolgál, viszont 

a legtöbb gyermek az alacsony jövedelmű háztartásokban él, és félő, hogy csupán a 

népesedéspolitikai célok a szegénység újratermelődését idézik elő. A magyar 

családtámogatási rendszer válaszút elé érkezett, ugyanis mérlegelni kell, hogy a 

jelenlegi társadalmi folyamatok tükrében, mely társadalompolitikai céloknak kellene 

nagyobb prioritást élvezni. 98 

Véleményem szerint nagyon fontos, hogy még ha ez szükségszerűvé is válik, a 

gyerekekre szánt támogatások ne sérüljenek, hiszen ők a jövő és jobbesetben egyszer 

épp ennek az ellátórendszernek a finanszírozói is.  

Dolgozatomat Forgó Györgyné gondolataival zárnám, aki szerint: „Család a szülő és 

gyermek alkotta közösség alapvető, természetes, élő sejtje a társadalomnak, melyre 

minden más közösség és maga a társadalom egésze épül. A család, mint intézmény, 

és mint alapegység működésének állapota társadalompolitikai kérdés s egyben a 

nemzet jövőjének, jövőbeni életminőségének kérdése.” 99 

 

                                                 
 
98 http://epa.oszk.hu/02300/02301/00001/pdf/EPA-02301-10_ZaveczSz_e-conom_2012_1.pdf  
115.o.2013.03.25. 
99  Forgó Györgyné Szociális ellátások Budapest.2003.11.o. 
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