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I. Bevezetés 

 

 A család egy emberi közösség, amely a legkisebb eleme a társadalmi együttélés 

alapegységét képzi, a legkisebb alkotóeleme a társadalmi fejlődésnek. A 

Családtámogatási törvény a családot inkább egy dologként kezeli, pontosan nem 

határozza meg a fogalmát, a meghatározott célokból kell következtetnünk. Csupán az 

értelmező rendelkezések között találunk különféle fogalmakat, mint például az 

egyedülálló személy, nevelőszülő stb.„A család érzelmi, gazdasági egység, a társadalom 

alapegységei,melyben a családtagok egy olyan különleges csoport tagjai, akiket 

szeretet, pénz, szolidaritás és a közös jövő képe köt össze.” 1  Mindennapjainkban a 

szülő(k),a gyermek(ek) és a legközelebbi hozzátartozókat foglalja magába. Eleinte a 

kéttagú család jelentette a társadalom legkisebb egységét. A család célja a 

megalakulásuktól kezdve, hogy utódokat hozzanak létre és felnevelésükhöz szükséges 

körülményeket és feltételek megteremtsék. Gazdasági funkciója a fogyasztási-anyagi 

javak kielégítése, de termelési egységként is közreműködik. 

A családtámogatási rendszer célja a jövedelmi különbségek kiegyenlítése, a 

gyermekvállalás támogatása és a termékenység befolyásolása valamint a társadalmi 

egyenlőtlenségek (vertikális méltányosság) és a gyermekneveléssel járó többletterhek 

minimalizálása. Hosszabb távú célkitűzések közé tehető a népesedéspolitikai célok 

előmozdítása. Az ellátások külön-külön célok és feladatok megvalósítását fogalmazzák 

meg, amelyek a további fejezetek során kerülnek majd bővebb kifejtésre. „Az állam 

havi rendszerességgel hozzájárul a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó 

költségekhez nevelési ellátás vagy iskoláztatási támogatás (együtt: családi pótlék) 

formájában.”2  

A családi pótlék a gyermekeknek járó juttatásokon belül helyezkedik el, mai 

jellemzője, hogy alanyi jogon járó juttatás. Fő céljaként említhetjük, hogy a leendő 

szülők ösztönzése a gyermekvállalásra egy meghatározott anyagi hozzájárulás 

biztosításával. Az összeg a kezdetektől fogva állandó változásokon megy keresztül és 

rengeteg tényező befolyásolhatja, amit a dolgozatom során szeretnék bemutatni. Egy 

dologban azonban az évek folyamán sem történt változás, ami nem más, mint, több 

gyermek illetve testi- lelki fogyatékos gyermek által eltartott háztartás esetén az ellátás 

                                                                 
1
 dr. Mélypataki Gábor: A család mint szociálpolitikai alapfogalom 429. oldal  

2
 Magyar Államkincstár Hivatalos oldala 

http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/csaladi_potlek# 
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összege növekszik. Eleinte az összege (statisztikai adatokból kimutatható) a jogosultak 

nagy részének biztosította a szegénység elkerülését. A 90-es években is jellemző volt 

az, ami napjainkban is problémát jelent, hogy egyre kevesebb a gyermekvállalás a 

családtámogatási rendszer által nyújtott alacsony összegek miatt.  

A jogosultsági feltételek is számos változáson mentek keresztül, amelynek egyik 

lehetséges oka lehet, hogy a régi családmodell szerint tipikusan az apa volt a 

családfenntartó, és a pótlékra való jogosultság is őt illette meg. A nő tipikusan az 

otthoni munkákat látta el, legfőképpen a gyermekeket nevelte és gondoskodott a 

családról. Ezzel szemben a mai magyar társadalomra más családmodell jellemző. Az 

anya is szintúgy dolgozik, mivel elképzelhetetlen lenne az anyagi háttér biztosítása és a 

gyermekek felnevelése csupán egy, vagyis a férfi keresetéből. A női munkavállalót 

érintő szülés utáni negatív hatások, és az anyagi bizonytalanság miatt fennálló okok 

miatt következtethetünk a születés számok csökkenésére. 

Jelenleg a 1998. évi LXXXIV. Családtámogatási törvény hatályos, amelye már 

többszöri módosításon ment keresztül.”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 szabályokat”.3  A családtámogatási rendszer elvárja, hogy a családok eleget 

tegyenek a gyermekek tankötelezettségének, a harmonikus és boldogabb generáció 

kialakítása érdekében.  Hatálybalépésekor a legfőbb célok közé tartozott, hogy a 

rendszer számítástechnikai úton, nyomon követhető, egyszerű és átlátható legyen, 

valamint a családok számára kevesebb időt vegyen szükségbe az igazolások benyújtása. 

Ezen kívül az ellátások megállapításának és folyósításának az egyszerűségére és 

ellenőrizhetőségére koncentráltak a jogalkotók.  

A törvényen belül a családi pótlék a III. Fejezetben található. Az ellátás két fő 

területe a nevelési ellátásra és az iskoláztatási támogatásra bomlik, illetve itt találhatóak 

a mindkettőre vonatkozó közös szabályok és a tankötelezettség mulasztására vo natkozó 

rendelkezések. A törvény rendelkezései, és az ezzel kapcsolatos véleményem kifejtésére 

a II. Fejezetben térek vissza. 

 Célom, hogy a dolgozatomban a magyar családi pótlék kialakulását, múltját 

illetve jelenét és jövőjét mutassam be, valamint jellemezzem a fejlődési szakaszait. 

Dolgozatom írása során időrendben haladtam, jogszabályok változásának 

                                                                 
3
 Dr. Orbán Zsófia és Dr. Papp Andrea: Családtámogatási kézikönyv I. Fejezet 13. oldal 
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szemléltetésével, és egyéb főbb történelmi események bemutatásával jutunk el a ma 

hatályos szabályozásig. 
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II. A családi pótlék kialakulása Magyarországon 

 

Magyarországon már az 1900-as évek első felében központi szerepet kapott a családok 

szociális védelme, amit az 1907. évi XIX. törvénycikk megjelenése is bizonyított, amely 

a családtagok számára a betegségi ellátást biztosította. További támogatási formaként 

említhető az 1912-ben legelső formában megjelenő családi pótlék, és az 1922-ben 

bevezetett terhességi-és szoptatási segély. A gyermekek után 1941-től járt 

táppénzpótlék is. 

 

2.1  A családi pótlék 1912 és 1939 között 

 

Az 1912.XXXV törvény volt az első,  amely kifejezetten a gyermekes családok 

anyagi támogatására jött létre. Ekkora még csak szűk körben jelentet meg, és nem 

tartozott a társadalombiztosítási formák közé. Hazánkban az elsők között jelent meg 

Európai szinten tekintve. Komoly anyagi segítséget jelentett a rászorulóknak, azonban 

csak az állami és vármegyei tisztviselők illetve az államvasúti alkalmazottakra terjedt ki 

a jogosultság. Azokra a közalkalmazottakra terjedt ki a törvény hatálya, akik a 

keresetükből több személyt tartottak el. A feleség után nem, de más eltartott személy 

után járt. 

 A családi pótlékra való jogosultságot meghatározott tartalmú munkavégzéshez 

kötötték: „Legalább egy évi jó szolgálatuk van, és ha napidíjukon felül nem élveznek 

állami, vármegyei vagy államvasúti pénztárból a családi pótlék mértékét elérő vagy 

meghaladó nyugellátást vagy kegyelmi ellátást.”4 

Főszabály szerint apai jogon járt az ellátás, női dolgozó csupán akkor vehette 

igénybe, ha az apa elhunyt vagy keresőképtelen illetve külön éltek és az anya 

gondviselése alatt állt a gyermek. A jogosultsági kört 2 csoportra osztották. Az első 

alkalmazotti csoportba tartózók számára egy gyermek után évi 200 Korona, kettő 

gyermek után évi 400 Korona, illetve három vagy több gyermek esetén évi 600 Korona 

járt a gyermek 24 éves koráig. A második alkalmazotti csoportba tartozók számára egy 

gyermek után évi 100 Korona, két gyermek után évi 200 Korona, három vagy több 

gyermek esetén évi 300 Korona járt a gyermek 16 éves koráig. Ez a fajta családi pótlék 

többet nyújtott a gazdagabbaknak, a gyermekesekkel egy társadalmi rétegbe tartozó 

                                                                 
4
 1912. évi XXXV. törvénycikk 5. §. 
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gyermektelen családok között próbálta az anyagi helyzetet kiegyenlíteni. Ezzel részben 

sikerült horizontális redisztribúciót megvalósítani. 

 A törvény csupán megközelítőleg hétezer gyermeket érintett 5  azonban úttörő 

mivolta miatt lényeges a magyar családi pótlék kialakulása során. 

 A magyar vállalatok közül a Francia-Magyar Pamutipari Rt. vezette be elsőként 

1936-ban a családi pótlékot a munkások számára. Az 1938. évi XXXVI. törvénycikk az 

1912 évi XXXV. törvénycikk kiegészítése illetve módosítása. 1939.január 1-től a 

törvény hatálya kiterjed az iparban, bányászatban illetve kohászatba dolgozókra, 

napszámosokra, munkásokra, szolgák (altisztek) és iparossegédekre. Csak azok a 

munkások részesültek a pótlékban, amely iparágban legalább 20 személyt 

foglalkoztatottak, akik a törvény hatálya alá tartoztak. Mind a törvényes, törvényesített, 

örökbefogadott valamint a házasságon kívül született gyermek után is járt az ellátás. Az 

összege nagyon csekély volt, gyermekenként csupán havi 5 pengő, azonban az állami 

közalkalmazottak esetében 13,50 és 24 pengő közötti intervallumba esett. Az ellátásra 

való jogosultság feltételeit a törvény 3. §-a szabályozta:„A gyermeknevelési pótlékra 

vonatkozó igény szünetel arra a hónapra, amelyben az igényjogosult a törvény hatálya 

alá a végrehajtási rendelet értelmében eső vállalatnál munkaviszonyban nem állott. 

 Ki kell azonban fizetni a gyermeknevelési pótlékot, ha az igényjogosult 

meghal, további hat hónapon át. Ugyancsak ki kell fizetni a pótlékot, ha az 

igényjogosult baleset vagy betegség miatt keresetképtelen, vagy munkaviszonya 

bármely okból hibáján kívül megszűnik és új alkalmazást hibáján kívül nem kap, 

avagy katonai szolgálatot teljesít, további három hónapon át, de legfeljebb annyi 

időre, amennyi időn át a megszakítást megelőzően munkaviszonyban állott. 

Azt az igényjogosultat, aki valamely hónapban a törvény hatálya alá a végrehajtási 

rendelet értelmében eső vállalattól tizenötnél kevesebb vagy hetenként háromnál 

kevesebb munkanapra kapott munkabért, úgy kell tekinteni, mintha az illető 

hónapban nem állott volna munkaviszonyban.”6 

 A családi pótlék országos költsége az első becslések szerint meghaladta az évi 

13-14 millió pengőt. A gyermeknevelési pótlékot finanszírozó járulékot csupán a 

munkaadók fizették, ezzel ellentétben a munkavállalókra ez nem volt jellemző. A 

munkaadó fizetése mulasztása ellenében késedelmi kamatot volt köteles fizetni.  

                                                                 
5
 Tárkony Ákos: Európai családpolitikák: A magyar családpolitika története in 

http://hexa.hcbc.hu/meh/eucsp.htm 
6
 1938. évi XXXVI. törvénycikk 3. § 
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2.2 A családi pótlék fejlődése 1939 után 

 

 1945 után kiterjesztették azokra a munkavállalókra és munkásokra is a 

gyermeknevelési pótlékot, akik a minimum 10 főt foglalkoztató üzemek alkalmazottai 

voltak. 1946. évi gazdasági stabilizáció során a kötelező társadalombiztos ítás alá 

tartozókra is kiterjesztették,  a korhatárt pedig felemelték 14-ről 16-ra, tovább tanulás 

esetén 18 éves kor betöltéséig járt. A pótlék összege a gazdasági-társadalmi rétegeket 

tekintve egységes volt. Évről-évre fokozatosan bővült a jogosultak köre: 

 „1947: a háztartásban eltartott minden gyermek után járt (tekintet nélkül 

a vérségi kötelékre);  

 1948: az állandó testi vagy szellemi fogyatkozásban szenvedő gyermek 

korára való tekintet nélkül részesült családi pótlékban 

 1949: az állami erdőgazdaságok munkásai, az állami gazdaságok 

állandó, vagy legalább 6 havi munkára szerződött mezőgazdasági 

munkásai váltak jogosulttá 

 1953: a mezőgazdasági termelőszövetkezetek tagjai is jogosultakká 

váltak –de a gyermekek száma (csak a 3. gyermektől), korhatára (10 év) 

és a pótlék összege tekintetében szigorúbb feltételekkel. (Ezek a 

különbségek a következő évtizedekben fokozatosan megszűntek 1966-

tól a jogosultság két 16 éven aluli gyermekre módosult.)”7 

A családi pótlék összege az eltartott gyermekek számával állt összefüggésben, és 

általában az emelésekor a többgyermekes családok és az egyedülálló nők (1959-től 

lettek jogosultak) részesültek előnyben.1953-ban történt pótlékemelés után éveken 

keresztül a járandóság összege változatlan maradt.  

A következő fontosabb változtatás 1966-ban történt, amikor a jogosultságot 

kiterjesztették azokra a mezőgazdasági dolgozókra, ahol két gyermeket tartottak el.  

Ugyanebben az évben került sor pótlékemelésre, majd 1968-ban és 1972-ben is 

ismételten emelkedett az ellátás összege. A folyamatos emelkedések ellenére statisztikai 

adatok szerint az 1950-es években ( 1950-1956 közötti időszakban) született a legtöbb 

gyermek,annak ellenére,hogy a családi pótlék összege akkor volt a legalacsonyabb,és 

abortusztilalom is volt érvényben. 

                                                                 
7
 Iagzné Prónai Borbála: A kötelező társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése Magyarországon 76.oldal 
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1950 és 1970 között jelentős mértékben megnövekedett a családi pótlékra 

jogosult családok, és ezzel párhuzamosan a gyermekek száma is növekedésnek indult. 

Ezzel ellentétben 1970-re sem érte el a magyar gazdaság GDP-je azt az 1%-ot, amit a 

családi pótlékra fordítottak. 

 

2.3 Az 1970 és 1990 közötti időszak 

 

1968-ban bevezetett új gazdaságirányítási rendszer, és az azt megelőző években 

született kormányintézkedések együttes hatása váltotta ki a meglehetősen gyorsabb 

gazdasági növekedést. Ez temetette meg a GYES rendszer bevezetését, és a családi 

pótlék rendszerének fejlesztését és összegének a növelését.1972-1976 közötti 

időszakban minden évben sor került az ellátás emelésére. 

1972-ben a fentebb említett jelentős mértékű emelésen kívül újabb módosítások 

is történtek. Korábban két vagy több gyermek korhatár betöltése esetén megszűnt a 

jogosultság.  Ezzel ellentétben 1972-ben azok a családok is részesültek a pótlékban, 

ahol már csak egy gyermek volt jogosult. 

Az 1975.évi II. törvény szerint a családi pótlék bekerült a társadalombiztosítási 

rendszerbe. Érvényre jutott az egyenlő elbánás elve, tehát ennek következményeként 

megszűntek a mezőgazdasági szövetkezeti tagok és a többi jogosultak közötti 

különbségek. 

A családi pótlékra jogosultak köre: 

„28. § (1) Családi pótlékra az a biztosított jogosult, akinek a háztartásában két 

vagy több gyermek van. 

(2) Családi pótlékra az a biztosított is jogosult, akinek a háztartásában egy 

gyermek van, ha 

a) a biztosított egyedülálló, vagy 

b) a gyermek tartósan beteg, illetve testileg vagy szellemileg fogyatékos. 

(3) Egy gyermek után jogosult a biztosított családi pótlékra abban az esetben 

 is, ha e gyermek figyelembevételével 1971. november hónapot követően két 

 vagy több gyermek után már megillette családi pótlék. 

29. § A családi pótlékra jogosultság szempontjából azt a gyermeket kell 

figyelembe venni, aki 

a) tizenhat évesnél fiatalabb, vagy 
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b) tizenhat évesnél idősebb, de tizenkilenc évesnél fiatalabb és alsó- vagy 

középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, vagy 

c) tartósan beteg, illetve testileg vagy szellemileg fogyatékos.”8 

Nem járt családi pótlék az árvaellátásban részesülő, harmadéves 

szakmunkástanuló és szakmunkás tanulóotthonban vagy nevelőintézetben elhelyezett 

gyermek után. Azonban az egyedülálló biztosítottnak járt, annak ellenére,  hogy 

gyermeke árvaellátásban részesült.  

A jogosultsághoz szükséges idő feltételei az alábbiak voltak: 

 Arra a hónapra járt, amelyben a biztosított 21 napot töltött 

biztosításban 

  Munkaviszony vagy ipari szövetkezeti tagság esetén a 21 nap 

biztosítási időben töltött ellenére is, az adott naptári hónapban 

csak akkor járt családi pótlék, ha a biztosított munkaideje eléri a 

jogszabályban meghatározott teljes munkaidő felét 

 Mezőgazdasági szövetkezeti tag családja esetén az előző naptári 

év alapján teljesített munkanapok számával arányosan járt a 

juttatás 

Kiszámítása során az összes jogosult gyermeket figyelembe kellett venni, és a 

gyermekekre eső arányos rész szerint kellett fizetni. Magasabb összeg illette meg a 

többgyermekes, egyedülálló, tartósan beteg illetve a testi vagy értelmi 

fogyatékossággal rendelkező gyermekeket nevelő szülőket. Legtöbb esetben az férj,  

kivételes esetekben az feleség/élettárs kapta az ellátást.  A Miniszteri tanács 

szabályozta a munkavégzés nélkül biztosításban töltött idő, és a megszűnés utáni 

eseteket. 

A kisiparosokra, kereskedőkre 1982-ben terjesztették ki a pótlékra való 

jogosultságot.1980-1990 között minden évben (kivéve 1981,1982 és 1986) emelték a 

pótlékok összegét, 1979 júliusában egy, 1988-ban és 1989-ben kettő, és 1990-ben 

három alkalommal is. 

Az egy gyermekre jutó átlagkeresethez viszonyítva a pótlék összege folyamatos 

növekedést mutatott 1950-90 közötti időtartamban. Az 50-es évek elején az átlagbér 

5%-át sem haladta meg, ezzel ellentétben, a 90-es években majdnem elérte az átlagbér 

20%-át. 
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  A pótlékra jogosult családok száma 1970 és 1990 között megkétszereződött, a 

gyermekek száma másfélszeresére nőtt. Fontos előzménye volt a középfokon tanulók 

számának növekedése.” A pótlékban részesült 0-18 évesek aránya az 1970. évi 55-ről 

1980-ra 73, 1990-re pedig 91 százalékra emelkedett.”9 Szemmel látható, hogy az ellátás 

a 80-as évekre jelentős szociális juttatássá fejlődött ki. 

1985-ben megjelent GYES után bevezetésre került a gyermekgondozási díj 

(GYED) is. Az említett juttatásokon túl a gyermekes családokat segítette még a 

lakásépítés és lakásvásárlás támogatása is.” A családi pótlék 1989-ben az egygyermekes 

háztartások 47%-át, a két- és többgyermekes háztartások kétharmadát emelte a 

létminimum szintje fölé. A készpénzben folyósított családtámogatások az 1991-es 

adatok szerint is jelentősen hozzájárultak a szegénység elkerüléséhez.”10 

A fejezet összegzéseként kimondható, hogy jelentős szociális juttatássá nőtte ki 

magát a családi pótlék a 80-as évek végére, egy biztos anyagi támaszt nyújtott a 

családok számára a gyermekvállalás terén. 

 

2.4 Az 1990-es évek 

 

 A magyar családtámogatási rendszer az 1990.május- i választásokat követően a 

legösszetettebb állapotát érte el, európai szinten vizsgálva az élen állt a GDP aránya és a 

szociális ellátások terén. A családi pótlék, a terhességi-gyermekágyi segély (tes), a 

gyermekgondozási segély (gyes), az anyasági segély, és a gyermekgondozási díj (gyed) 

is a részét képezte a rendszernek. „A gyed és a tes keresetarányos, a gyes viszont fix 

összegű ellátás volt. Ugyancsak biztosítotti jogviszonyhoz kötődött az anyasági segély 

is, folyósításának feltétele volt még a négyszeri orvosi vizsgálaton való részvétel a 

terhesség ideje alatt. Az anyasági támogatásokat a társadalombiztosítás finanszírozta. A 

családi pótlékhoz hasonlóan a gyes reálértéke is 1989-ben érte el addigi maximumát. 

Ehhez járult még a magas foglalkoztatottság és a társadalombiztosítás fokozatos 

kiterjesztése nyomán egyre népszerűbb, keresetarányos gyed igénybevételében 

mutatkozó maximum 1989-ben.”11 A három illetve több gyermekes családok jövedelme 

megegyezett, az egyszülős családoké azonban csak a kétharmada volt a népességre 

                                                                 
9
 Dr. Baranyi István: A családi pótlék és a gyermekekre fordított kiadások. 810. oldal Statisztikai 

elemzések 
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 Gábor András: A családok helyzete és a családtámogatások a kilencvenes években 102. oldal  
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 Gábor András: Im. 101. oldal 
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vonatkozó átlagjövedelemnek. A társadalmi rétegeloszlást vizsgálata megmutatta, hogy 

a különböző rétegekbe tartozó családok milyen mértékben részesültek a rendszer 

juttatásaiból, támogatásaiból. 

Megjelent az 1990.évi XXV. törvény, amely azt jelentette, hogy 1990.április 1-

től, a hatályba lépésétől a családi pótlék ismét alanyi jogon járó ellátássá vált. Ez a 

jogosultság a munkaviszonytól független volt. Ennek oka, hogy kikerült a 

társadalombiztosítási ellátások rendszeréből. A következőkben a törvény rendelkezéseit 

mutatom be. 

A pótlékra jogosultak körébe tartozott az a magyar állampolgár és az a tartózkodásra 

jogosult, igazolvánnyal rendelkező nem magyar állampolgár, és aki gyermeket nevelt.  

Természetesen a gyermek után a jogosultság csak egy személyt illet meg. 

 Az alábbi gyermekek után járt az ellátás:  

 16. életévét nem töltötte be 

 16 évesnél idősebb, de 20. életévét be nem töltött alap – 

vagy középfokú tanulmányokat folytató  

 tartósan beteg vagy testi fogyatékos személy 

Az pótlék összege magasabb volt a gyermekét egyedül nevelő szülők  esetében, illetve a 

több gyermek családoknál is, és ez az általam készített táblázatban szemléltetem. 

 

Gyermekek száma Ft/Hónap 

1 gyermek 1770 Ft 

1 gyermek,egyedülállónak 2070 Ft 

2 gyermek 2070 Ft 

2 gyermek,egyedülállónak 2200 Ft 

3 és több gyermek 2200 Ft 

Állami nevelt, javító- vagy 

büntetőintézetben lévő gyermek 

2070 Ft 

Testi-lelki fogyatékos gyermek 2550Ft 

1.táblázat: Családi pótlék 1990-ben 

   

A társadalombiztosítási igazgatóság a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig 

teljesítette a fizetési kötelezettségét. A felelősségi szabályok szerint jogalap nélkül 

felvett családi pótlékot kötelező volt visszafizetni a kiutalástól számított 30 napon belül. 
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A folyósító szervek kötelesek voltak az igényekről és a kifizetésekről nyilvántartást 

vezetni. Az ellátásra jogosult nyilatkozatot és igazolást nyújtott be az elbíráló szerv felé.  

1990 és 1993 között minden évben sor került a juttatás növelésére.1993.évi V. 

törvény az 1990.évi XXV. törvény módosításáról szól. Jelentős emeléseket biztosított az 

ellátásban részesülő családok számára, amelyet a következő táblázat szemléltet:  

„ 

Gyermekek száma 1990.évi XXV 

törvény 

(Ft/hónap) 

1993.évi V. törvény 

(Ft/hónap) 

1 1770 Ft 2750 Ft 

1,egyedülállónak 2070 Ft 3250 Ft 

2 2070 Ft 3250 Ft 

2,egyedülállónak 2200 Ft 3750 Ft 

3 és több gyermek 2200 Ft 3750 ft 

2.táblázat: A családi pótlék összege 1990-ben és 1993-ban 

 

1992-ben folyamatos csökkenést mutattak (1993-ban volt a legalacsonyabb) a 

termékenységi mutatók, a kormány erőfeszítéseket tett a családtámogatási rendszer 

fenntartása érdekében. 

1994-ben azok a családok, akiknek a jövedelme nem haladta meg az egy főre 

jutó nyugdíjminimum kétszeresét a családi pótlékon túl egyszeri kiegészítésben is 

részesültek. Ebben az évben a kormány nem a juttatás emelése mellett döntött, hanem, 

hogy rászorultsági alapon osztotta el az erre jutó forrásokat. ”Az egyszeri kiegészítésre 

az volt jogosult, akinek háztartásban az egy főre jutó nettó jövedelme nem haladta meg 

az öregségi nyugdíjminimum 1994.március 1-én érvényes összegének a kétszeresét, 

14 960 Ft-ot.” 12  1990 és 1994 között az ellátások fokozatosan veszítettek a 

reálértékükből. A gyed körében csökkent, ezzel ellentétben a gyest igénybe vevők 

száma növekedett. Ebben az időszakban különböző statisztikai adatok is kimutatták, 

hogy a családi pótlék képes volt évről-évre a szegénységi küszöb felett tartani a 

gyermekes családok egy bizonyos számát. 

1995-ben Bokros Lajos pénzügyminiszterségéhez kapcsolódóan a „Bokros 

csomag” az ellátás folyósítását jövedelemhatárhoz kötötte, vagyis az egy főre jutó 
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jövedelemtől függött a családi pótlékra való jogosultság. Kivétel tárgyát képezték azok 

a családok, amelyek három vagy több gyermeket, tartósan beteg vagy testi-értelmi 

fogyatékos gyermeket neveltek.  Megállapították, hogy a családi pótlék csökkenő 

összegű lett a gyermekek száma után. Ennek a lépésnek az elsődleges célja volt, hogy 

csökkentsék az állam kiadásait, másodlagos célként az állami újraelosztás mértékének 

csökkentése fedezhető fel. A nyugdíj, egészségügy, és oktatási rendszer változtatásán 

kívül a családtámogatási rendszerben is új reformokat vezettek be: gyed megszüntetése,  

és az egyszeri kifizetése a várandóssági pótléknak. Az új intézkedéseket azonban 

gátolta, hogy alkotmányellenességet állapított meg az Alkotmánybíróság, azonban a 

kormány egy évvel későbbre tett bevezetéssel oldotta meg a problémát. A gyednek 

egyetlen összeget határoztak meg, ami megegyezett a családi pótlék legmagasabb 

értékének az összegével, illetve a várandóssági pótlék ismételten anyasági pótlék lett.  

 A következő fontosabb változás az 1996.évi XXII. törvény (az 1990.évi XXV. 

törvény módosítása) megjelenéséhez kapcsolódik. 1996 májusától csak a nagyon kevés 

jövedelmű egy-és kétgyermekes családok kaptak az 1993-as törvényben 

megfogalmazott összegű családi pótlékot. A viszonylagosan magas jövedelemmel 

rendelkezőkre nézve teljesen megszüntették az ellátásra való jogosultságukat. Ezzel 

párhuzamosan megkezdődött a gyed fokozatos megszüntetése, és a gyes 

korlátozása.1993 és 1997 között a családi pótlékra fordított összeg megközelítőleg 95-

105,03 millió forint körül mozgott. 1989-ben 23%-a, míg 1997-ben 19%-a volt az egy 

gyermekre számított családi pótlék a nettő átlagkeresetnek.  

A rendszerváltást követően a születendő gyermekek számának csökkenésével 

párhuzamosan a családi pótlék pótlékra jogosult családok száma is csökkent. A Horn-

kormány a családi pótlék és a gyes folyósítását a jövedelemvizsgálathoz kapcsolta,  a 

várandóssági pótlékot és a gyest megszüntette. A döntés maga után vonta azt a tényt, 

hogy az állam családtámogatásra fordított összege jelentős mértékben csökkent, és 

ennek következménye lett, hogy 7%-al kevesebb gyermek tartozott az ellátások körébe. 

Számos negatív következmény veszélybe sodorhatta az új rendszer által felállított 

reformokat: 

 az ellátást többen jogosulatlanul is igénybe vették 

 az ellátásból kimaradók kedvezőtlenebb helyzetbe kerültek mint a 

rendszerben maradottak 

 adminisztrációs költségek merültek fel 
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A családi pótlék fokozatosan veszített az értékéből, és egyre kevésbé volt képes 

visszaszorítani a szegénységet. 40%-ról 1996-ra 22%-ra csökkent azoknak a 

családoknak a száma, akik a juttatásnak köszönhették a szegénység elkerülését. 

 A családtámogatási rendszer leépítése negatív hatással volt a termelékenységi 

arányok alakulására, elsősorban az anyagi juttatások elvonása, másrészt a bekövetkezett 

bizonytalanságok tekintetében. A társadalmi rétegeket különböző formákban érintették 

a reformok, amit az is alátámaszt, hogy a magasabb jövedelmet szerző nők 

gyermekvállalása negatív irányt mutatott. A reálbérek csökkenése is érzékenyen 

érintette a családok pénzügyi helyzetét, sőt nagyobb hatást váltott, ki mint a 

családtámogatási rendszer pénzbeli juttatásainak alakulása. 

 A Bokros-csomag intézkedései, reformjai két és fél évig voltak 

érvényesek, tehát így nem tudunk következtetni a hosszú távú hatásaira. A rendszer nem 

működött, ezért a törvényt megszüntették az 1998-as törvénnyel. 

 

2.5. Az 1997.évi XXXI. törvény 

 

 Az országgyűlés az 1991. évi LXIV. törvényben, az Alaptörvény által 

szabályozott 1952. évi IV. törvénnyel, illetve a 993. évi III. törvénnyel összhangban 

alkotta meg az 1997.évi XXXI. törvényt. 

A törvény 13 fejezetből áll, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szól. Célját az 1. § határozza meg, amely így szól: „E törvény célja, hogy 

megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az állam, a helyi 

önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek, 

továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek meghatározott 

ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalt 

jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve 

gondoskodjanak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és 

megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi 

gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.”13 

A törvény hatálya alá az alábbi személyek tartoznak: 

 Magyarország területén tartózkodó magyar állampolgár 

 letelepedett, bevándorolt, befogadott jogállású 
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17 

 

 menekültként, oltalmazottként elismert gyermek és szülei 

 szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy 

 nagykorú személy kísérete nélkül Magyarországra területén 

tartózkodó 18. életévét be nem töltött és menedékjogi kérelmet 

benyújtott személy  

 magyar állampolgárságú gyermek és fiatal felnőtt, aki nem 

Magyarország területén tartózkodik 

A törvény 1997. november 1-jén lépett hatályba. 
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III. A családtámogatásról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 

  
 Az 1998-ban lezajlott parlamenti választások eredményeként létrejött az Orbán-

kormány, amely az 1994-es családtámogatási rendszert állította vissza, (sőt túl is 

szárnyalta az akkori jogosultsági feltételeket) és ennek eredményeként jött létre az 

1998.évi LXXXXIV. törvény, amely a családok támogatásáról szól. Az általam 

választott témakör a családi pótlék a törvény II. fejezetében került kifejtésre.  

Napjainkban is ez a törvény a hatályos, viszont különböző módisításokon és 

beiktatásokon ment keresztül mire elérte a mai formáját.  

 A törvény 1999. január 1-én lépett hatályba, és ez évtől kezdve az összege ismét 

független volt a családok jövedelmétől. Az összege a megjelenésekor 3800-7500 Ft 

közé volt tehető. Az anyasági támogatásra az a személy lett jogosult, aki legalább 

négyszer vett részt terhes gondozáson. Ennek az ellátásnak az összege az említett évben, 

gyermekenként megegyezett az öregségi nyugdíjminimum 150%-val. Ugyanebben az 

évben a minimum 100 főt foglalkoztató munkáltatóknál családtámogatási kifizetőhelyek 

feladata lett az ellátások elbírálása és kifizetése. 

  

3.1  I. fejezet: Az általános rendelkezések 

 

A családtámogatási ellátások formái a következő képen csoportosíthatók: 

  1. Családi pótlék: 

 1.1 Nevelési ellátás 

     1.2 Iskolázottsági támogatás  

  2. Gyermekgondozási támogatás: 

2.1 Gyermekgondozási segély 

   2.2 Gyermeknevelési támogatás 

  3. Anyasági támogatás 

A törvény célját az 1. § határozza meg, amely így szól: „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 
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megállapításával és folyósításával kapcsolatos legfontosabb hatásköri és eljárási 

szabályokat.”14 

 

A törvény felsorolja, a hatálya alá tartozó személyek körét: 

 Magyarország területén élő magyar állampolgár 

 Magyarország területén élő bevándorolt vagy letelepedett 

jogállású személy, illetve menekültként vagy hontalanként 

(magyar hatóság által) elismert személy 

 Magyarország területén élő szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkező személy, amennyiben jogait Magyarország területén 

gyakorolja, és bejelentett lakhellyel rendelkezik 

 

 

Az általános rendelkezések között találjuk meg a 4 darab alapelvet is. 

 „(1) A családnak, mint a társadalom alapvető egységének sokoldalú 

segítése, a családi élet biztonságának és a gyermekvállalás feltételeinek 

javítása az állam egyik legfontosabb feladata. 

 (2) A gyermek gondozásához, neveléséhez nyújtott ellátás célja a 

gyermek egészséges, harmonikus fejlődésének, testi, szellemi, erkölcsi 

gyarapodásának kiteljesítése. 

 (3) A családnak nyújtott ellátások az állam részéről biztosított olyan 

támogatások, amelyek elismerve a család és a gyermekvállalás 

fontosságát - jövedelmi helyzettől függetlenül - a gyermeket nevelő 

szülőt illetik meg. 

 (4) A többgyermekes, a gyermeket egyedül nevelő, továbbá a tartósan 

beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokra nehezülő 

terhek ellensúlyozása céljából, továbbá esélyegyenlőségük elősegítése 

érdekében a családtámogatási rendszer egyes elemei differenciáltak.”15
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 1998.évi LXXXIV. törvény :  I. Fejezet 1. §   
15

 1998.évi LXXXIV. törvény: I. Fejezet Alapelvek, 3. § 
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Az alapelveket és a célokat a Cst. egészét átfogóan próbálják meghatározni. 

Ezek közül a legfontosabb, hogy az állam leszögezi a családok biztonságát, valamint 

meghatározott élethelyzetekben a jövedelmétől függetlenül támogatásokat nyújtson. 

Az értelmező rendelkezések foglalják magukban a törvény alkalmazásában az 

alábbi kifejezések pontos leírását: egyedülálló, kereső tevékenység, szociális intézmény, 

tartósan beteg, nevelőszülő, jövedelem, rendszeres jövedelem, saját háztartásban nevelt, 

gondozott gyermek. Funkciója, hogy segítse a jogalkalmazást és a jogértelmezést. 

 

3.2 II. Fejezet: A családi pótlék fogalma, feladata 

 

A II. Fejezet tartalmazza a családi pótlék fogalmát, a nevelési ellátást, az 

iskoláztatási támogatást, valamint a közös szabályokat. 

A családi pótlék fogalmát a 6. § foglalja magában: 

 „(1) A gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi 

 rendszerességgel járó nevelési ellátást vagy iskoláztatási támogatást (a 

 továbbiakban együtt: családi pótlékot) nyújt. 

(2) A családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról a gyermek 

 védelembe vételéről határozatot hozó gyámhatóság dönthet.”16 

A társadalom és az állam részéről is elvárható magatartási formák, hogy a szülők a 

gyermekeikre kapott juttatásokat az ő érdekeikre fordítva használják fel, és 

gyermeknevelési kötelezettségeiket megfelelően teljesítsék.  

 

3.3 A nevelési ellátás 

 

 1999. október 1. jelent meg ez a típusú gondozás, amikor a nevelési ellátás és 

az iskoláztatási kötelezettség két külön ellátási formaként került szabályozásra. 

 Célja, a hogy a még nem tanköteles gyermekekre a tankötelessé válásának 

évének október 31-éig járó juttatást biztosítson. A Cst. 2. § amint az előző oldalakon a 

2.1. fejezetben kifejtettem, a személyi hatálya alá tartozó személyek körét határozza 

meg, amely kötelezettségeket is tartalmazza. Fontos tudnivalók közé tartozik azonban, 

hogy a nevelési ellátáson belül a Családtámogatási törvény szűkebb körét határozza 
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 1998.évi LXXXIV. törvény: II. Fejezet Családi pótlék 6. § 
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meg a jogosultakna, és nem a gyermekek, hanem a megnevezett személyek lesznek 

kompetensek az ellátásra. A szülő kizárólagosan akkor szerez jogosultságot, ha a 

gyermeket saját háztartásában neveli, illetve gondozza. Az illetékesek körét az alábbi 

kategóriába tartozó személyek szerint csoportosítjuk: 

 Vér szerinti szülő. 

 Örökbefogadó szülő. 

 Az örökbefogadó célja, hogy olyan kiskorú személy számára 

biztosítson az örökbefogadó és annak rokonai között családi kapcsolatot, 

 akinek na szülei nem élnek vagy nem képesek megfelelően nevelni. Az 

 örökbefogadó kizárólag nagykorú és teljesen cselekvőképes személy 

 lehet, aki az örökbefogadás előtt felkészítő tanfolyamon (eredménnyel) 

 és tanácsadáson vesz részt, valamint a gyermektől lega lább 16 és 

 legfeljebb 45 évvel idősebb. 

 Szülővel együtt élő házastárs. 

A szülővel egy háztartásban élő személy is szerezhet jogosultságot a 

házastárs gyermekére tekintettel. Az élettársi kapcsolatban álló 

személyekre nem alkalmazhatóak a törvény rendelkezései, csupán a saját 

gyermekeikre vonatkozóan szerezhetnek jogosultságot. 

 A gyám 

A gyámhivatal gyámot rendel el a szülői felügyelet alatt nem álló kiskorú 

gyermek részére. Elsősorban a szülői felügyeletet gyakorló körokiratban 

megnevezett, vagy a gyermekkel rokoni vagy egyéb családi kapcsolatban 

álló személyt nevez ki a gyámhatóság gyámság viselésére (ennek 

hiányában más személyt). Főszabály szerint a testvéreknek azonos 

gyámot rendelnek el, ettől a szabálytól fenn áll az eltérés lehetősége. 

Gyámnak kinevezhető bármely nagykorú, kizáró körülménnyel nem 

rendelkező személy. Gyámságot kizáró körülményekhez sorolható az, aki 

gondnokság alatt áll,  közügyektől eltiltották, a gyámhivatal a gyermekét 

átmeneti vagy tartós nevelés alá vette, és akinek a gyermekét örökbe 

fogadhatónak nyilvánították. Azoknak a gyermekek számára is 

gyámságot rendel el a gyámhivatal, akik átmeneti vagy tartós nevelésben, 

illetve nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban helyeztek el. A gyám 

feladata, a gyámsága alatt állónak a gondozása, vagyonának a kezelése, 
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szülői jogok és kötelezettségek teljesítése, valamint a törvényes 

képviselete. Ezen kívül köteles évente a gyámhatósának a 

vagyonkezelésről jelentést adni, díjazást nem követelhet, és a 

gyámhatóság irányítása alatt áll. 

 Aki saját háztartásában élő gyermeket örökbe szeretné fogadni 

 Nevelőszülő 

 Akihez a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték 

Abban az esetben kerül rá sor, gyermek testi vagy érzelmi fejlődése 

veszélyeztetve van illetve felügyelt nélkül marad. Az elhelyezés a 

különélő szülőnél, személynél, nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban 

történik. 

 Gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban nevelt gyermek után 

 A szociális intézményben elhelyezett gyermek után a szociális intézmény 

vezetője 

 Az a gyermek, akire tekintettel az iskoláztatási támogatásra való 

jogosultság megszűnt, 16. életévét betöltött közepesen vagy súlyosan 

értelmi fogyatékos, vagy siket gyermek 18 éves koráig 

 Az a gyermek, akire tekintettel az iskoláztatási támogatásra való 

jogosultság megszűnt, a 16. életévét betöltött fejlesztő iskolai oktatás 

keretében 18 éves koráig 

 

3.4 Az iskoláztatási támogatás 

 

 A tankötelezettség első előzményének tekinthetjük, hogy a XVI. században 

megjelent az egyház által bevezetett, mindenkire kiterjedő kötelező hittanoktatás. Az 

iskoláztatottságnak jelentős szerepe van a szegénység elkerülésében, valamint a fiatal 

generációt is támogatni kell az oktatásban való részvételre. A szülők feladata a 

tanköteles gyermekek iskoláztatása és, hogy a gyermekek teljesítsék a 

tankötelezettséggel járó legtöbb feladatot. A támogatás célja, hogy kialakul a nép 

racionális gondolkodása, és cselekedeteiket az ésszerűség határozza majd meg. 

Gazdasági szempontból bizonyos szakmák, foglalkozások gyakorlásához 

nélkülözhetetlen az alapvető ismeretek elsajátítása, hiszen az embereknek ismerniük 
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kell a technika fejlődésével megjelenő új eszközöket, hiszen ez a fejlődő gazdaságnak 

az alapja.17  

 Az alábbi alapfogalmak meghatározásával könnyebben el tudunk igazodni a 

támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek között. „Tankötelezettség fogalma: A 

Magyar Köztársaságban alapvetően minden gyermek tanköteles. Tanköteles az a 

gyermek, akit az iskola igazgatója tankötelesnek nyilvánított. A tankötelezettség 

kezdete: a gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban,  

abban a naptári évben, amelyben a 6., legkésőbb amelyben a 8. életévét betölti, 

tankötelessé válik. A tankötelezettség vége: tankötelezettség annak a tanévnek a végéig 

tart, amelyben a tanuló 18. életévét betölti. A sajátos igényű tanuló tankötelezettsége 

meghosszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a 20. életévét 

betölti”18  

A magyarországi tanulói jogviszonya szünetel annak a tanulónak, aki külföldi 

tanulmányokat folytat és állandó lakhellyel rendelkezik. Abban az esetben a tanulóra 

tekintettel jogosult lesz a szülő a tanuló huszadik életévének betöltéséig, amennyiben a 

gyermek már nem tartozik a tankötelezett korúak csoportjában, viszont a külföldi 

oktatási intézmény igazolja, hogy tanulmányokat folytat. A Családtámogatási szabályai 

szerint a gyermeket saját háztartásban neveltnek kell tekinteni annak ellenére, hogy 

külföldi tanulmányokat folytat, csupán igazolni kell a gyermek külföldi tanulói 

jogviszonyának a fennállását. 

A gyermek tankötelessé válásának évétől (november 1-től), a gyermek 

tankötelezettségének teljes időtartamára jár az iskoláztatási támogatás. Az ellátást a 

tankötelezettség szüneteltetése alatt is jár.  Az életkori határok tekintetében az a 

gyermeknek is részesül a juttatásban, aki a tankötelezettség megszűnése után 

közoktatási intézményben folytat tanulmányokat. Az a sajátos nevelésű tanulónak a 23. 

életév betöltése a felső határ, de csak abban az esetben, ha fogyatékossági támogatásban 

nem részesül. A törvény a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók szülei részére 

biztosítja a támogatást a tankötelezettség végéig, függetlenül a teljesítés formájától. 

A jogosultság kiterjed: 

 A nevelési ellátásra jogosultakra 
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 Kazuska Melinda: A tankötelezettség múltja, jelene és jövője 130. oldal  
18

 Hajdú József- Homicskó Árpád: Szociális jog II. 260- 261. oldal 
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 Büntetés-véhrehajtási intézetben lévő, gyermekvédelmi 

gondoskodásban részesülő gyermekre a tankötelezettség teljes 

ideje alatt 

 Halmozottan és súlyosan fogyatákos tanuló szülője a 

tankötelezettség teljes tartama alatt 

Saját jogon jár annak a személynek, aki a tankötelezettség megszűnése után 

tanulmányokat folytat: 

 „a) akinek mindkét szülője elhunyt, 

  b) akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált 

vagy házastársától különélő szülője elhunyt, 

 c) aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből, 

 d) akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg, 

 e) aki a 7. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti személlyel nem 

él egy háztartásban, vagy 

 f) ha az iskoláztatási támogatást - a gyámhatóságnak a szülői 

ház elhagyását engedélyező határozatában foglaltak szerint - a 

nagykorúságát megelőzően is a részére folyósították, 

 annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a huszadik - a 

fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján 

fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési 

igényű tanuló esetében huszonharmadik - életévét betölti.”19 

Látható, hogy a jogosultak köre a nevelési ellátásra jogosultakkal hasonlóan 

személyekre terjed ki. A 16. életévét betöltött gyermek amint elhagyja a szülő házat, a 

gyámhivatal értesíti a családtámogatási ellátást folyósító szervet, amely megszünteti a 

gondozást.  

A tankötelezettség mulasztásával összefüggő rendelkezéseket a törvény 

szigorúan szabályozza. A gyermek a tanórán igazolatlanul nem jelenik meg, akkor az 

iskola igazgatója a gyámhatósághoz fordul. Amennyiben a mulasztás meghaladja a 10 

órát a gyámhatóság felhívja a figyelmet a jogkövetkezmények, azonban 50 óra 

igazolatlan hiányzás után a kincstárhoz fordul, hogy az ellátás folyósításának 

megszüntetésével kapcsolatban. Az említett szerv valamely eset bekövetkeztekor 
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 1998. évi LXXXIV. törvény II. Fejezet Iskoláztatási támogatás 8. § (3) 
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megszünteti az ellátást. Azonban az imént említett intézkedések nem alkalmazandóak 

az alábbi helyeken elhelyezett gyermekekre:  

 nevelőszülőnél 

 gyermekotthonban 

 javítóintézetben 

 szociális intézményben 

Meggyőződésem szerint ebbe a 4 kategóriába tartozó gyermekek esetében sem kellene 

kivételt tennie a jogalkotóknak, hiszen ugyan olyanok ők is, mint azok a személyek, 

akik nem sorolhatóak be e kategóriákba. 

A vizsgálatok az 1999/2000-es években kimutatták, hogy 1464218 gyermek járt 

általános-és középiskolába.10%-uk nem nyújtott be igazolást a teljesített 

tankötelezettségről, a felszólítás után pedig 10 ezer gyermek igazolása hiányzott. 118 

esetben fordult elő a családi pótlék jogosulatlan kifizetésére. A kutatások a gyermekek 

távolmaradásának okait vizsgálták. A hiányzások magyarázatára szolgált, hogy a 

gyermekek még óvodások voltak tehát nem voltak iskolaérettek, valamint nehéz 

körülmények között nőttek fel, amit iskolai kudarcok követtek. Továbbá ürügyként 

említhető a település hátrányos adottságainak a gyermekekre kiható következménye i 

is. ”A vizsgálat azt találta, hogy az iskola és a gyermekjóléti szolgálat közötti 

kapcsolat akadozik, ami azért sem túl biztató, mert az iskolákban nem vagy alig 

működnek gyermekvédelmi felelősök, képzett szociális szakemberek, pszichológusok, 

pedig az iskolának nagy szerepe lehetne abban, hogy a szülőket, a családot 

közvetlenül vonja be a probléma megoldásába. Gyakran ezeket a problémákat a 

gyerekjóléti szolgálatok vállalják át, amelyekre olyan feladatok is hárulnak, amiket az 

oktatásnak vagy az egészségügynek kéne ellátnia.”20 Úgy gondolom ez a probléma a 

mai világunkban is jelen van, nem csupán a 90-es évek elején jelentett gondot a 

bejárás és az egyes településeken jelentkező oktatási hiányosságokkal kapcsolatos 

hátrányos jelenségek. 

 A tanulói jogviszony szüneteltetése több esetben következik be. Az egyik, 

amikor engedélyezték, hogy a tanulmányait megszakítsa. A szüneteltetés akkor is 

bekövetkezik, ha a tanulót fegyelmi határozattal eltiltották a tanév folytatásától. 
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 Kende Ágnes: Az iskoláztatási támogatás hatásvizsgálata in 
http://www.amarodrom.hu/archivum/2001/0101/text8.htm 
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3.5 A családi pótlékra vonatkozó közös szabályok, folyósítása és összege  

 

 A családi pótlék változásairól kizárólag az Országgyűlés jogosult döntéseket 

hozni. Főszabály szerint ugyanarra a gyermekre vonatkozóan a pótlékot csak egy 

jogosult veheti igénybe. Nem folyósítható arra a személyre nézve az iskoláztatási 

támogatás, aki már nevelési ellátásban részesül. Saját nyilatkozat szerint bármelyik 

egy háztartásban élő szülő igénybe veheti az ellátást, ennek hiányában kérelem 

benyújtása esetén a gyámhatóság dönt. 50-50%-ban részesülnek a szülők az 

ellátásban, amennyiben jogerős bírói döntés áll fent a gyermek felváltva történő 

gondozása esetén. 

A pótlék megállapításához formanyomtatványon keresztül kérelmet kell 

benyújtani, és megállapítása esetén a kérelem benyújtásának az időpontjától jár. Teljes 

hónapra határozzák meg, és utólag folyósítják. Nem lehet napári napok szerint 

felbontani, mint a gyermekgondozási támogatásokat. Az ellátás folyósítása abban a 

hónapban is történik, amelyikben a jogosultság már megszűnt. Ha a gyermek után más 

személy lesz jogosult, a következő hónaptól az új illetékes számára történik a 

folyósítás. A folyósító szerv csak a pótlég összegét és a jogosultság fennállását nem 

érintő szabályokkal kapcsolatban hozhat döntéseket. Az összeg megállapítása 

szempontjából a differencia elve érvényesül.  Ez azt jelenti, hogy az egyedülállók, a 

több gyermeket nevelő, illetve a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal 

rendelkező gyermeket nevelő családok esetében emelt összegű a gondozás. Az 

intézetben nevelt gyermekek is ide tartoznak. A személy életkora, a család jövedelme 

és az ehhez hasonló tényezők nem befolyásolják a pótlék összegét.   

A pótlék havi összege: 

 egy gyermek esetén 12 200 Ft 

 egy gyermekes egyedülálló szülő esetén 13 700 Ft 

 két gyermek esetén 13 300 Ft 

 két gyermekes egyedülálló szülő esetén 14 800 Ft 

 három-és több gyermek esetén 16 000 Ft 

 három-és több gyermekes egyedülálló szülő esetén 17 000 Ft 

 tartósan beteg, súlyosan fogyatékos illetve gyermekotthonban, javítóintézetben, 

büntetés-végrehajtási intézetben, szociális intézményben élő illetve 

nevelőszülőnél elhelyezett tartósan beteg gyermek esetén 23 300 Ft 
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 tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló szülő 

esetén 25 900 Ft 

 gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy 

szociális intézetben élő illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek esetén 

14 800 Ft21 

Fontos tényezőként említhetjük az összeg meghatározása szempontjából, hogy a 

családban élő gyermekek közül kit kell figyelembe venni a gyermekszám 

megállapítása során.  Két csoportot határolunk el: 

 

 1. Saját háztartásban nevelt gyermekek 

 2. Fogyatékosként szociális ellátásban részesülők 

Ahhoz, hogy az első csoportot részletesen át lehessen tekinteni, tisztában kell 

lenni a saját háztartásban nevelt gyermek, személy fogalmával, amely a törvényben 

megfogalmazottak alapján így hangzik: „Az a gyermek, aki a 7. § (1) bekezdésének 

a) pontjában meghatározott személlyel életvitelszerűen együtt él és annak 

gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra kerül ki.”22 

Tehát figyelembe kell venni azt a gyermeket, akire a szülő illetve gyám a pótlékra 

jogosult, továbbá a közoktatási vagy felsőoktatási intézményben tanulmányokat 

folytató, rendszeres jövedelemmel nem rendelkező hallgatót. Vagyis azt a gyermeket 

is figyelembe veszik, aki után az ellátás nem jár a szülő részére. Az a személyt is a 

számításba kell venni, aki saját jogán jogosult az ellátásra, kivéve, akik nem egy 

háztartásban élnek a szülővel vagy a gyámmal.  

A második csoportba tartozók esetén csak abban az esetben tesz korlátozást a 

törvény, ha a gyámhivatal átmenetileg vagy tartósan elvette a gyermekeket. Fontos 

azonban, hogy csak akkor számítható be a személy, ha azzal a pótlékot igénylő 

kapcsolatot tart, vagyis rendszeresen találkoznak  (levelezés és telefonhívás nem 

soroljuk ide). 

 

Az összeg megállapítása során azt a vér szerinti, örökbefogadott illetve nevelt 

gyermeket veszi figyelembe a törvény, aki: 

 Az igénylővel egy háztartásban él, és rá tekintettel 
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 a szülő, nagyszülő, gyám 

 közoktatási, valamint felsőfokú tanulmányokat végző 

jövedelemmel nem rendelkező  

 saját jogon jogosult 

 Fogyatékos személyként szociális ellátásában részesül, feltéve, ha az 

adott személy után a pótlékban részesülő személy vele kapcsolatban áll 

Gondozott gyermekek kategóriájába az alábbi személyek tartoznak: 

 kül - vagy belföldi tanulmányok folytatása, vagy gyógykezelés miatt 

átmenetileg nem tartózkodik a háztartásban 

 szociális intézményben elhelyezett (30 napnál kevesebb ideig) 

 szülő kérésére átmenetileg gondozásban, vagy a szülővel együttesen 

más háztartásban tartózkodik 

  

Egyedülálló szülőnek tekintjük azt a személyt, aki saját maga illetve élettársa: 

„a) közoktatási intézmény tanulója, felsőoktatási intézmény első oklevelet  

 szerző hallgatója és jövedelme nincs, 

b)  vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül, 

c) megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül és egyéb 

 jövedelme nincs, 

d) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, 

 balettművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül, 

 feltéve, ha nyugdíjának, ellátásának összege nem haladja meg az öregségi 

 nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és egyéb jövedelme nincs, 

e) időskorúak járadékában, rokkantsági járadékban, hadigondozási járadékban 

 részesül, és egyéb jövedelme nincs, illetve az aktív korúak ellátására való 

 jogosultságát megállapították, 

f) a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és jövedelme nincs.”23 

  

 „Egyedülálló: aki hajadon, nőtlen, özvegy, házastársától különél és nincs 

élettársa.”24 Az egyedülálló szülők köre speciális esetek közé tartozik. A jogalkotók 

olyan esetben is esetekben is biztosítják a juttatást, amikor a szülő ténylegesen nem 

                                                                 
23

 1998. évi LXXXIV törvény II. Fejezet 12. § (3) 
24

 Hajdú József- Homicskó Árpád: Im. 264. oldal 
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is egyedülállóként gondoskodnak a gyermek fejlődéséről. Az egyik ilyen este, 

amikor a szülő közoktatási vagy felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytat  

és jövedelemmel nem rendelkezik. A tanulói jogviszonyt szeptember 30- ig kell 

igazolni. 

 

 A tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal rendelkező gyermek után a 

szülő a magasabb összegű családi pótlékra csak addig a hónapig jár, ameddig a 

betegség fennáll. Kiskorú gyermek esetén a magasabb összeget igényelni kell, és a 

kezelő orvosnak igazolást kell kiállítani a betegségről. Hanyagolható az igény a 

magasabb járulék benyújtására abban az esetben, ha a gyermek már korábban 

részesült családi pótlékban. Igazolás hiányában is részesül a gyermek a pótlék 

alapösszegében. Az igazolásban meghatározott időre, valamint a felülvizsgálati 

hónap végéig jár. Amennyiben a személy állapota véglegesnek tekinthető, abban az 

esetben a gyermek tizennyolcadik életévét betöltő hónap végéig jár. Ha a gyermek 

betöltötte a tizennyolcadik életkort, és közoktatási intézményben nem folytat további 

tanulmányokat, akkor csak saját jogon lesz lehetősége kérelmezni tartós vagy súlyos 

betegsége fennállása esetén az ellátás folyósítását. 

 

 A kiskórú szülőre vonatkozó szabályok azokra a személyekre vonatkoznak, 

akik a kérelem benyújtásának napján ne töltötték be a tizennyolcadik életévüket. 

Kivétel tárgyát képzik a gyámhatóság által engedélyezett tizennyolc éven aluliak 

házasságkötése, mert a házastársi viszony bekövetkezése után a kiskorúak 

nagykorúvá válnak. Az ellátás igénybevételekor az alábbi szempontokat és 

jogosultságokat kell figyelembe venni: 

 kiskorú szülő rendelkezik e gyámmal 

 tizenhatodik életévet betöltötte-e a kiskorú szülő 

Az első pont fennállása esetén a gyám lesz jogosult a családi pótlékra. Amennyiben a 

kiskorú szülő nem rendelkezik gyámmal, az ellátásra való kérelmet a törvényes 

képviselője nyújtja be, a jogosult a gyermek lesz és a gyermek tizenhatodik életévének 

betöltéséig neki folyósítják.  

A második pont esetén a kiskorú szülő a saját nevében nyújtja be a kérelmet. 
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 A továbbiakban a szociális intézményben, gyermekotthonban, javítóintézetben 

vagy büntetés-végrehajtási intézményben lévő gyermek után járó családi pótlékra 

vonatkozó különös szabályokat szeretném kifejteni. Azok a gyermekek tartoznak ide, 

akik átmeneti vagy tartós hatállyal helyezett át a gyámhatóság. Ebben az esetben a 

pótlék jogosultja az intézmény vezetője vagy igazgatója lesz. Az ellátás összege 

megegyezik a két gyermeket nevelő családok esetén járó családi pótlékkal, vagyis 

14800 Ft egy hónapra, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén 23300 Ft. Az 

intézményvezető vagy igazgató köteles az intézményi költségvetéstől elkülönítetten 

kezelni ezt az összeget, és biztosítania kell a „személyre szóló felhasználását” 25 . 

Biztosítani kell a gyermek számára a zsebpénzt, játékokhoz és sportokhoz szükséges 

eszközöket és a ruháztatását. Ha a személy a tizennyolcadik életévét betöltötte, de 

továbbra is a szociális intézményben marad akkor saját jogán lesz jogosult az ellátásra.  

Elszökött gyermeke setén az intézményvezető elveszti a jogosultságot, mivel nem 

képes a pótlék összegét a gyermekre fordítani. 

 

 Az előbbiekben is említésre került, hogy főszabályként a pótlék ugyanazon 

gyermek után csak egy jogosultat illet meg. A jogalkotók szerint ki kell zárni a pótlék 

többszörös kifizetésének a lehetőségét. Hiába a családok segítése és biztonságának 

nyújtása a célja az államnak, veszélyeztetné az esélyegyenlőséget a többszörös 

kifizetés. Ennek a problémának az elkerülése érdekében a kérelmezőnek nyilatkoznia 

kell, hogy az általa megjelölt gyermek után egyéb szerv felé más személy nem nyújtott 

be kérelmet ugyanazon személy jogosultsága alapján. A Magyar Államkincstár ennek 

érdekében havonta ellenőrzést tart a jogosító gyermekek után. Leggyakoribb esetek 

közé tartozik, amikor csak az egyik szülő veszi igénybe az ellátást. Nincs a törvény 

által szabályozva, hogy több gyermek esetén ki veheti igénybe a pótlékot, így az apa is 

jogosult lehet, ha valamely illető után ő szeretne a pótlékban részesülni. Erről a 

döntésekről a szülőknek nyilatkozniuk kell, valamint a házastárs gyermekére az 

élettárs nem veheti igénybe. Amennyiben a szülők nem tudnak megállapodni, a 

gyámhatóság döntése az irányadó. Speciális esetek közé sorolhatjuk, amikor a szülők 

egyenlő, vagyis fele- fele arányban kapnak részesülést. Általában az elvált szülők 

tekintetében találkozunk ilyen helyzetekkel, és akik gyermeküket ugyanolyan 
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 Dr. Orbán Zsófia, Dr. Papp Andrea: Im. 68.oldal 
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mértékben gondozzák. Ilyenkor jogerős bírói döntést, amely alapján jár az 50-50%-os 

jogosultság mellékelni kell a pótlék megosztása utáni kérelem a benyújtásakor. 

 

 A családi pótlék szüneteltetése akkor következik be, amikor a tizennyolcadik 

életévét betöltött személy rendszeres jövedelemmel rendelkezik. Az ellátás abban az 

esetben is szünetel, ha a jogosult személy 3 hónapot meghaladóan nem Európai Unió, 

nem EGT-tagállam vagy nem olyan állam területén tartózkod ik, amelynek 

állampolgárai nemzetközi szerződés alapján EGT-tagállammal azonos jogosultsággal 

rendelkeznek. EU-s és EGT-s tagállmban való távozáskor az uniós rendeltetések az 

irányadóak. A 3.4 Fejezetben az iskoláztatási támogatással kapcsolatban az 

igazolatlanul történő hiányzás esetén is bekövetkezik a pótlék megszüntetése, amelyet 

az előbb említett részben már kifejtettem. 
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IV. Az Európai Uniós jogok alkalmazása a családi ellátásokban 

  

 Az Európai Uniós (EU) országokon belül különböző családtámogatási 

rendszerek alakultak ki. A juttatások nagyobb része pénzbeli kifizetés, amelyeknek 

általában két típusa van. Az egyik az egyösszegű kifizetések, amelyek a gyermek 

születése környékén kerülnek kifizetésre. A másik csoport, amely a fontosabbik részét 

teszi ki az ellátásoknak, vagyis az időtartamra szóló ellátások köre. Itt a gyermeket 

nevelő szülő kiesett jövedelmét próbálják pótolni, és segíteni a rájuk nehezedő anyagi 

terhek csökkentését, amelyek gyermek nevelésével állnak kapcsolatban. Tehát 

megállapítható, hogy a cél minden tagállam esetében közös, vagyis a gyermekvállalás 

támogatása és a gyermeknevelés elősegítése egy biztos anyagi háttér kialakításával. A 

pénzbeli támogatások mellett léteznek természetbeni juttatások is, pl.: az otthoni 

gondozáshoz nyújtott támogatás. Az országok közötti legnagyobb eltérések a 

folyósítás időtartamában, a juttatás összegében, a jogosultságra való feltételekben, 

valamint a jövedelemhez való kötöttségben nyilvánulnak meg. A juttatások 

különbözősége általában az egyes tagállamok hagyományaihoz, jellegzetességeihez 

köthető.” Ahhoz, hogy egy gyermekes család úgy éljen, mint a társadalom nagy 

többsége, több forrásra van szüksége, mert a gyerekek pénzbe kerülnek. Vannak 

társadalmak, amelyek úgy gondolják, hogy a gyerek magánügy. A társadalomnak nem 

dolga, hogy ebből a többlet teherből bármit is közfelelősséggé tegyen, és vannak 

társadalmak, amelyek úgy gondolják, hogy a többlet, tehát a gyerekek, kisebb vagy 

nagyobb részben közügy. A gyerekből lesz a felnőtt, az a jó, hogyha olyan felnőtt lesz, 

amely a társadalom teljes jogú, dolgozó, a politikában résztvevő tagja tud lenni, tehát 

igenis a gyerek közügy.”26 

 Magyarország 2004. május 1. csatlakozott az Európai Unióhoz, ami azt jelenti, 

hogy hazánkban is alkalmazandóak lettek az Uniós jogok. Az szervezet 

alapszerződése 4 alapelvet tartalmaz, amely a szabad áramlást segíti elő az alábbi 

területeken: 

 áruk szabad mozgása 

 szolgáltatások 

 tőke szabad mozgása 

 személyek szabad áramlása  
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 Ferge Zsuzsa : A családtámogatási rendszerről 2.oldal 
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Az utolsó alapelvet a Római Szerződés foglalja magába, amely azt jelenti, hogy a 

szabad mozgás csak akkor valósul meg, ha a családi ellátások is biztosítva vannak az 

érintett személyek részére. Ebből az következik, hogy a más tagállamokban munkát 

vállalók az adott országban jogosultak lesznek a családi ellátásokra. Az államok saját 

nemzeti rendszereikben határozzák meg, hogy kik és milyen feltételekkel szereznek 

jogosultságot, valamint ide tartoznak még az ellátások finanszírozásának típusai. Az 

EU. közös szabályok kialakításával igyekszik megóvni a szociális biztonsággal 

összefüggő jogokat, amely a koordináció elvének érvényesülésével sikerül. A 2004. 

április 29-ei 883/2004/ EK Európai Parlamenti és tanácsi rendelet szól a szociális 

biztonság koordinációjáról. A 2009.szeptember 16-ai 987/2009/ EK rendelet a 

végrehajtásról és a családi ellátásokra alkalmazandó közösségi szabályokról szól. 

 A 4 leglényegesebb alapelv a közösségi rendeletekről így szól: 

 Egy személyre csak egy ország jogszabályai vonatkoznak, csak 

egy járulékban részesülhet. Adott intézmények illetve 

rendeletek döntik el, hogy az adott személyre mely 

jogszabályok vonatkozását kell figyelembe venni 

 Az érintett ugyanolyan jogokkal és kötelezettségekkel 

rendelkezik, mint az adott ország állampolgárai. Ez az egyenlő 

bánásmód, vagyis a megkülönböztetés-mentesség elvének az 

érvényesülése. 

 Figyelembe kell venni az ellátás igénylése során a más 

országokban munkavégzéssel vagy biztosítási időben töltött 

időszakokat. 

 A pénzbeli ellátásra jogosult, ha más országban él, akkor is 

megkapja a folyósított összeget.27 

  

 A Családtámogatási törvény 2. §-a biztosítja azt, hogy a Magyarország 

területén tartózkodó uniós polgárok és családjaik, a harmadik országbeliek  akik 

tartózkodási engedéllyel rendelkeznek és a Kék Kártya birtokosai is részesülhetnek a 

jogosultsági feltételeik fennállása esetén a családtámogatási ellátásokban. „ A Cst. 53. 

§-ában hivatkozott, az egyenlő bánásmód követelményét előíró közösségi 
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 Dr. Orbán Zsófia, Dr. Papp Andrea: Im 118-119. oldal 
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jogszabályoknak a magyar szabályozás eleget tesz.”28 Nem az adott család, hanem az 

uniós rendeletek határozzák meg, hogy az ügyfelek megy tagállamból részesülnek az 

ellátásokból. Fontos kiemelni, hogy az állampolgárság ezekben az ügyekben nem 

befolyásolhat semmilyen tényezőt, vagyis nem meghatározó. 
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 Dr. Orbán Zsófia és Dr. Papp Andrea: Im. 117. oldal 
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V. A családi pótlék jövője 

  

 Látható, hogy Magyarország elöregedő társadalom, vagyis egyre több az 

időskorú és ezzel ellentétben csökken a születések száma. „A 20. század végére a 

fejlődés, a modernizáció felgyorsulása következtében a családi együttélésben újfajta 

értékek jelentek meg. Ilyen többek között az egyéni vágyak kielégítésének igénye a 

családtagok iránti kötelezettségekkel szemben,  a szülői tekintély kisebb súlya, a 

családi élet szigorú állandósága helyett egy újra törekvő, kísérletező magatartás 

követése; igény mutatkozik tehát egy olyan családi életvezetés iránt, amely nagy teret 

hagy az egyéni autonómiának, az individuum kiteljesedésének.”29 

 „Olyan országot akarunk, ahol a társadalom minden családnak egyenlően és 

igazságosan nyújt támogatást gyermekei felneveléséhez, ahol nem a gazdagok, hanem 

a nehéz helyzetben lévők kapnak többet a közös kasszából. Olyan országot akarunk, 

ahol a gyermekvállalás a nők számára nem jelenti munkájuk végleges feladásá t, ahol, 

ha úgy döntenek, ahhoz is segítséget kapnak, hogy összeegyeztethessék anyai 

hivatásukat a munkavállalással.”30 A pótlék emelése, és az ingyenes tankönyv illetve 

étkezés biztosításával javultak a szegényebb gyermekek életkörülményei, azonban az 

előző évekhez képest is maradt az helyzet, hogy az adókedvezményekben nem a 

kisjövedelműek részesülnek.  Rengeteg gyermek nem jut el az érettségi megszerzéséig, 

aminek a hátránya majd abban mutatkozik meg, hogy munkanélküliek lesznek, 

segélyekből fognak élni, és nem szereznek jogosultságot a nyugdíjra. „Az 

adókedvezményről (amelyről az adóhivatal nagyon kevés információt adott, illetve a 

szegények egy részéről nincs is információja) az sejthető, saját és KSH adatok alapján, 

hogy az egy gyerekes családok jelentős része, a két gyerekesek többsége, de a 

leginkább rászoruló 3 gyerekesek alig kétharmada, teljes egészében csak 40 százaléka 

tudta igénybe venni. Vagyis az adókedvezmény nem szolgálta jól a családi pótlék 

rendszer két kiemelt, létjogosultságát alátámasztó célját, a horizontális, illetve a 

vertikális méltányosságot.”31A Szociális és Munkaügyi Minisztérium célja, egy olyan 

                                                                 

29
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ország megteremtése, amely a nehéz helyzetben lévőket valamint azokat az anyákat 

segítené, akik egyszerre szeretnék gyermekeiket nevelni és karrierüket építeni. A 

részmunkaidős állások hiánya miatt is a kisgyermekes anyukák munkavállalása 

korlátozott. A gyermekvállalás háttérbe szorulásának okai közé sorolható, hogy 

növekszik, az egyedülálló szülők száma, akik nem szeretnének további kisgyermeket 

felnevelni. „A változások a családok összetételét jelző statisztikai adatokban is 

tükröződnek: 1970 óta növekedett az ún. egyszülős családok száma, a házaspárok 

esetében pedig jelentősen megemelkedett a gyermek nélkül élő házaspárok aránya. Ez 

utóbbiban nemcsak a termékenység csökkenése játszik szerepet, hanem az is, hogy 

egyre több olyan idős házaspár van, akiknek gyermekei már kiváltak a szülői 

családból és saját családot alapítottak.”32 

 A családtámogatási rendszer célja, hogy 2014-2015 közötti időszakban a fent 

említett célok sikeres megvalósítása. A legfontosabb, az alacsony költségek ellenére 

jövedelmek igazságos elosztása, és egy fenntartható, jól működő rendszer kialakítása.  

 Vannak olyan családok, akik több (5-8) gyermeket nevelnek, azonban nem 

saját fizetésből, hanem az állam által nyújtott támogatásokból teszik mindezt. Ez a 

gyermekek fejlődésére hatalmas hátrány okozhat, hiszen nem részesülnek az előbb 

említett, a megfelelő fejlődésükhöz nélkülözhetetlen tényezőkben. A gyermek 

elsősorban szüleitől tanul meg mindent, és ezt a példát látva valószínűleg ő is úgy 

fogja élni az életét akárcsak az őt felnevelő személyek. A vertikális méltányosság 

alkalmazása megfelelő keretek között tudja tartani a családi pótlékot. Ez a gyerekekre 

nézve fontos tényező, hiszen ha nem megfelelő körülmények között nőnek fel, akkor 

számukra és a társadalomra nézve is negatív következményekkel jár. Ennek 

következménye, hogy a forrásokat azokra a helyekre kell eljutatni, ahol a 

legszükségesebbek. Én elsősorban ezt a problémát tartom a legfontosabbnak, amit 

elsődlegesen meg kellene szüntetni a rendszer jövőbeli fejlesztése folyamán.  

Bevezetésre kerülhetne, hogy az állam ellenőrizze az igénybe vett pénzbeli juttatás a 

megfelelő tényezőkre lett-e felhasználva. Példaként említem az  Erzsébet-utalvány, 

amelyet A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány bocsájt ki béren felüli  és szociális 

juttatás formájában.  Helyettesíthetné vagy kiegészíthetné a pénzbeli folyósítást, mivel 

az utalvány elsősorban élelmiszer és a gyermekek szociális szükségleteinek a 

kielégítésére szolgál. Az én álláspontom szerint valamilyen szinten elő lehetne 
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segíteni, hogy a megfelelő helyre kerüljön a családi pótlék, és az ellenőrzést is 

valamilyen szinten véghez lehetne vinni. 

 Az ellátás jövőbeli fejlődését egyelőre homály takarja. Rengeteg tényező 

befolyásolhatja az összegé  és a jogosultak körét. Egy esetlegesen bekövetkező 

rendszerváltás vagy a gazdasági válság végleges felszámolása is könnyítené a 

fejlesztést, vagy felborítaná, esetleg újat hozna létre. „A családpolitika csak akkor lesz 

sikeres, akkor tudja a gyermekvállalások számát jelentősen növelni, ha az ezen a téren 

mutatkozó hiányosságait gyorsan és hatékonyan felszámolja.”33 
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VI.Összegzés 

  

 Az 1912-ben megjelent családi pótlékhoz képest láthatjuk, hogy a rendszer 

mennyi változáson ment keresztül az elmúlt 100 évben. A leglényegesebb fordulat, 

hogy napjainkban már alanyi jogon jár, ellentétben a régi szerkezettel, ahol nem az 

arra leginkább rászorulók tartoztak bele az illetékesek körébe. Láthatjuk miként 

alakultak az ellátás összege, jogosultsági feltétele valamint a társadalomra való hatása 

milyen körülményekben mutatkozik meg. 

  A kilencvenes évek folyamán a családtámogatási rendszer hatalmas 

változásokon ment keresztül, aminek eredménye, hogy elérte a maihoz hasonló 

formáját. Nyomon követhettük a rendszerváltás hatásait és a folyósított járulék 

változásait és a társadalomra történő hatásait. „ Az alanyi jogú családi pótlék és a 

foglalkozási státuszhoz kötött anyasági támogatások preferálásának következménye a 

gyermekek és általában a gyermekes családok elszegényedési folyamatának, továbbá a 

termékenység csökkenésének többé-kevésbé hatékony fékezése volt. Elmaradt 

azonban a rendszer hozzáigazítása a külső – elsősorban a munkaerőpiaccal 

összefüggő- feltételek folyamatos és intenzív változáshoz.”34  

 Véleményem szerint a családtámogatási rendszer átlátható, jól szabályozott, 

csupán a gazdasági válság hatását leginkább a gyermekes családokat érintette a 

legrosszabbul. Az ebből származó hátrányok miatt további gondok jelentkeztek a 

családok körében. Nem lehet egyelőre tudni, hogy a csökkenő jövedelmek mellett a 

tervezett gyermekvállalásról való teljes lemondás, vagy csupán a szülések későbbi 

időpontra történő halasztása zajlik le. Az én álláspontom, hogy a gazdasági válság 

mellett ennek másik indokaként említhető, hogy a gyermekvállalás előtt állók nem érzik 

magukat biztonságban a megfelelő anyagi háttér hiánya miatt. A csa ládi pótlék jelenlegi 

összege nem sok támogatást nyújt egy jövőbeli anyuka illetve apuka számára. Egy 

személy felnevelési rengeteg költséggel jár és véleményem szerint a mai világban nem 

elegendő a 12.200 Ft a gyermek ruháztatására, továbbtanulásának támogatására, sport 

illetve játékokhoz szükséges eszközök, valamint a zsebpénz biztosítására.  A XXI. 

században megváltoztak a régi hagyományok. A karrier építése kezd fontosabb szerepet 

betölteni a mai férfiak és nők szemében, mint a családalapítás. A családtámogatásra 

szánt hatalmas összegek ellenére elmondható, hogy régebbi időkhöz képest az állam 
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részéről visszaszorult a nők szülésre való ösztönzése. Frusztráló tényezőként élhetik 

meg a leendő anyák, amikor az állásra való jelentkezés során, a tilalom ellenére a 

munkáltatók a családról, a gyermekek számáról illetve a jövőbeli tervekről kérdezik a 

munkára jelentkezőket. Erősen befolyásoló faktorként említhető, hogy az anya szülés 

után elveszítheti az állását, esetleg a gyermek nevelése után nincs lehetősége a korábbi 

munkahelyre történő visszatérésére. ” Véleményem szerint napjainkban a 

gyermekvállalás, a családtervek megvalósításának egyik legfontosabb gátját a 

megváltozott munkaerő-piaci feltételek jelentik. A családok többsége –mint láttuk – 

anyagi okok miatt nem engedheti meg magának, hogy a nő ne dolgozzon. Viszont akár 

anyagi kényszer miatt, akár karrierszempontok miatt akar a nő munkát vállalni, ezt a 

lehetőséget, illetve a gyermekgondozási szabadság utáni visszatérés biztonságát 

számára garantálni kell, mert csak ily módon érhető el a születések számának 

emelkedése, a termékenységi mutatók javulása.”35 

 Fontos tényező a magam részéről, hogy a családokra és a gyermekekre szánt 

támogatási rendszer ne sérüljön, és a jövőbeli folyamatos fejlesztése és segítése 

további sikerekhez vezessen. Ennek eredményeként a gyermekvállalás ismételten 

előtérbe kerüljön, hiszen a következő generációkról beszélünk, akik az ország és a 

rendszer jövőbeli fenntartói és ellátói lesznek. 

 Dolgozatom Ferge Zsuzsa családtámogatási rendszerről szóló idézetével zárom: 

„Az igazságosság vagy méltányosság a javak valamiféle elosztására utal, de több 

módon értelmezhető. A modern interpretációk szerint akkor igazságos az elosztás, ha 

egy társadalom tagjai hozzájutnak azokhoz szolgáltatásokhoz, értékekhez, valóságos és 

virtuális javakhoz, amelyek lehetővé teszik számukra azt, hogy az adott társadalom 

normái szerint elviselhető módon és méltósággal éljenek.”36 
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