Családtámogatás a gazdaságpolitika fókuszában
A családtámogatási rendszer célja és jelentősége Magyarországon
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Bevezető
A világ népességének fele olyan területen él, ahol a termékenységi ráta nem éri a 2.1-es
reprodukciós szintet. Európa is jócskán alatta van ennek a számnak és ha a jelenlegi trendek
folytatódnak akkor 30 év múlva az európai népesség a világ népességének már csak 7 százaléka
lesz.
Magyarországon két kiugróan népes korosztály van, az 1950-es években született ún Ratkógyerekek és az ő gyermekeik, az 1970-es években született a Ratkó-unokák. Azonban a Ratkóunokák nagy része pont abban az időszakban érte el a családalapítási kort, amikor a gazdasági
válság és az arra adott - családtámogatásokat leépítő - hibás gazdaságpolitika
elbizonytalanította őket.
A Magyar Kormány 2010 óta jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a
magyar

családok

számára

kiszámítható

támogatási

rendszert

biztosítson

a

gyermekvállaláshoz. A családok támogatása azért kiemelt fontosságú, mertnemzetünk
alapegységét alkotják. Hosszú távon a családok biztosítják, hogy az újabb és újabb generációk
a megfelelő körülmények között nőjenek fel, és felnőtté válva hasznos tagjává váljanak a
magyar nemzetnek.
A családpolitika a gazdaság mozgatórugója is egyben, hiszen egyszerre biztosítja a gazdaság
számára a munkaerőt, szakértelmet, fogyasztást és megtakarítást. Ezért is kerültek a
családpolitikai intézkedések egy hosszú távú célokkal rendelkező kormányzás fókuszába, egy
olyan időszakban, amikor a magyar népesség évtizedek óta folyamatos ám lassú fogyásban
van.
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A népességszám alakulása
Az elmaradt harmadik hullám
Az 1980-as évek elejétől folyamatosan csökken a magyar népesség. Az elmúlt 100 év két
népesebb generációja az 1950 és 1956 között születettek (akiket a szakirodalom Ratkógyerekeknek nevez) és az ő gyerekeik, az 1974 és 1976 körül születtek, a Ratkó unokák. Ez a
két “hullám” jól látszik, ha az ország korfájára tekintünk.
Magyarország népességének alakulása

Forrás: KSH
A harmadik nagy hullámot azonban hiába keressük, ugyanis amikor a Ratkó-unokák abba a
korba értek, hogy családalapításról döntöttek, nem találkoztak olyan egyértelmű
családtámogatási rendszerrel, amely ösztönözte volna őket, sőt, ennek pont az ellenkezője
történt. Ha csak a legnépesebb korosztályt, a 75-ösöket vizsgáljuk, akkor látszik, hogy már
2010 előtt egy kiszámítható családtámogatási rendszernek kellett volna működni
Magyarországon, miközben pont ekkor születtek a gyermekvállalást károsan befolyásoló
kormányzati intézkedések. Az alábbi ábráról azt is leolvashatjuk az első nagy népes generáció
most megy nyugdíjba, a második pedig nagyjából 20 év múlva. A két nagy
társadalombiztosítási alrendszer, az egészségügyi és a nyugdíjrendszer stabilitása is múlik
azon, hogy a jövőben hogyan alakul majd a gazdaságilag aktív népesség nagysága.
Magyarország népessége nem és korcsoport szerint
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Forrás: KSH

A KSH adatait figyelembe véve a magyarországi népességen belül folytatódik a régóta
tapasztalt szerkezeti változás, különös tekintettel az életkor szerinti összetételben. A népesség
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elöregedése nem mutat lassulást, sőt egyre gyorsabb ütemben zajlik az elmúlt évtizedekben. A
60 éven túliak száma és a népességen belüli aránya először az 1990-es évek elején haladta meg
a 14 éves kor alatti gyermekek számát. Az elöregedést jól szemlélteti, hogy másfél évtized
elteltével, 2005-ben már a 65 év feletti lakosság lélekszáma is meghaladta az országban élő 14
éves kor alatti népességét. 2018 elején a 65 év feletti lakosság létszáma 30 százalékkal haladta
meg a gyermekek számát. Azáltal, hogy társadalmunk az idő előrehaladtával elöregszik, úgy
veszélybe kerül nem csak a nemzetünk jövőképe, de a gazdasági teljesítőképességünk is.
Ugyanis amennyiben egyre több a nyugdíjas korú állampolgár és a gyermekek száma alacsony
szinten marad, úgy a jövőben arányaiban egyre kevesebb aktív korú munkavállaló lesz az
országban, amely nemzetgazdasági problémákhoz is vezethet a hosszú távon. Akár a cégek
munkaerő-kereletése gondolunk, akár arra, hogy a nyugdíjrendszer fenntarthatatlanná válik,
egyértelmű, hogy a demográfiai helyzettel foglalkozni kell, és a szükséges lépéseket meg kell
tenni annak érdekében, hogy a szélsőséges eseteket elkerüljük.

A hazai demográfiai helyzet 2010 előtt és után
Az amúgy is negatív trendeket tovább rontotta a 2007-es gazdasági világválság és az
adatokat vizsgálva szembetűnő, hogy a megszorításokon alapuló hibás válságkezelés a
születési

számokra

is

káros

hatással

volt.

A

családtámogatások

visszavágása

elbizonytalanította a gyermeket vállalni szándékozó családokat, és a bizonytalanság hatására
hirtelen csökkenést láthatunk a gyermekek születési számában. A bizonytalan környezet és a
visszavágott támogatások mértéke elrettentette a családokat a következő gyermek, vagy
gyermekek vállalásától. Szerencsére a 2010-ben elkezdett reformok, a kiépülő gazdasági
stabilitás és a támogatások újbóli feltámasztása kellő biztonságot nyújtott a magyar
lakosságnak a családalapításra és a gyermekvállalásra.

Magyarország népességének alakulása (fő)
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Forrás: KSH
A születésszám alakulásának vizsgálatakor azt látjuk, hogy a 2010-es adat majdnem 10
százalékkal alacsonyabb, mint a 2008-as, ami drámai csökkenést jelent mindösszesen két év
leforgása alatt. A rendszerváltás óta eltelt időszakot vizsgálva a Bokros-csomagot követő,
1996. évi visszaesést leszámítva nem láthatunk ilyen méretű csökkenést ennyire rövid idő
alatt. A születések számának csökkenése beigazolta a szakemberek félelmeit, miszerint a
sikeres családpolitika legfontosabb ismérve a kiszámíthatóság, ezért is okoz óriási károkat
minden elvett támogatás. Magyarország demográfiai kihívását az jelenti, hogy a ténylegesen
megszületendő gyermekek száma jelentősen elmarad a szükséges gyermekek számától.
A szakemberek figyelmeztetéseinek dacára a következő családokat sújtó intézkedések
történtek 2009 folyamán:
● a GYES két évre csökkentése;
● a GYED igénybevételéhez szükséges munkaviszony idejének a duplájára emelése;
● a lakástámogatási rendszer felfüggesztése;
● a gázár- és távhőtámogatás megszüntetése.
Ezen megszorító intézkedések a konkrét hátrányok mellett a legjobban azzal ártottak, hogy
rombolták a biztonságérzetet és a kiszámíthatóságot, mindezek pedig olyan hosszú távú
döntések esetén, mint a családtervezés súlyos negatív következményekkel jártak.
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Ebben az időszakban hívta életre Dr. Kopp Mária professzor asszony a Népesedési
Kerekasztalt, amelynek keretében konstruktív párbeszéd indult a gyermekvállalást
érintő kérdésekről. A Kerekasztal különbözű munkacsoportokban vette számba a
nehézségeket, és tett javaslatot a megoldásokra. A témakörök az alábbiak voltak: munka és
család,

családtámogatási

rendszer,

otthonteremtés,

párkapcsolatok,

oktatás,

média,

társadalombiztosítás, intézményrendszer.
A megszorítások következtében megtépázott bizalmat igyekezett visszaállítani 2010 után
a kormányzat, amelynek egyik első, szimbólikusnak is tekinthető intézkedése a
családbarát adórendszer bevezetése és a GYES idejének megnövelése volt. A Népesedési
Kerekasztal javaslatait figyelembe véve meghozott családbarát intézkedéseknek hála mára
sikerült közel 23 százalékkal növelni a termékenységi arányszámot a 2010 előtti állapothoz
képest. Ez az előrelépés nem sikerült volna átfogó és szükséges nagyságrendű kormányzati
családpolitikai tervezés nélkül, melynek jegyében egyre bővülő családtámogató programok
indultak el annak érdekében, hogy a magyar népesség csökkenését megállítsák, és idővel
növekedési pályára állítsák. A népesség összetételét ugyanis hosszú távon lehet csak
befolyásolni, nincsenek gyors és azonnal ható intézkedések. A következő generáció felnevelése
időbe telik.
Felmérések azt mutatják, hogy a magyar társadalmon belül az ideálisnak tartott gyermekszám
2,2 családonként, amely csekély mértékben, de meghaladja a reprodukciós rátának tartott 2,1es értéket. Az aktuális 1,54-es magyar termékenységi rátával összevetve azonban azt látjuk,
hogy jelentős eltérés mutatkozik az ideálisnak tartott és a tényleges születési számokban. A
jelenség mögött számos ok meghúzódhat, mint például a gyermekek számával kapcsolatos
tervek lefelé korrigálása az első utód megszületését követően, az esetleges anyagi nehézségek,
vagy éppenséggel a szülők válása.

Termékenységi arányszám alakulása Magyarországon és az EU-ban
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Forrás: KSH
A magyar termékenységi arányszám 1990-től éveken keresztül folyamatosan csökkent. A
visszaesés 1998-ban állt meg, és stabilizálódott az 1,32 körüli szinten. A 2007-es válság és a
megszorítások hatására azonban ismét esének indult a mutató, és 1,23-ra csökkent 2011-re.
Ezután kezdett el ismét emelkedni, és 2016-ra már meghaladta az 1,5-ös szintet. 2018-ban a
teljes termékenységi arányszám értéke 1,54 volt, mely megegyezett a 2017-as szinttel. Ez 1996
óta a legmagasabb értéknek minősül, ugyanakkor a szükséges 2,1-es értéktől még ez is
jelentősen elmarad. A termékenységi ráta eddigi emelése is hatalmas kormányzati erőfeszítések
mellett történt. Ugyanakkor a demográfiai folyamatok lassan váltanak trendet, idő kell amíg a
lakosság bizalmat épít ki az új családtámogatási programmal kapcsolatban.
A gyermekvállalási hajlandóság tehát nem változott 2018-ban, a születésszám a szülőképes
nők számának visszaesése miatt csökkent. 131.100-an haltak meg, 0,4%-kal, 574 fővel
kevesebben, mint 2017-ben. A születések száma azonban nagyobb mértékben csökkent, mint
a halálozásoké, ennek következtében a természetes fogyás a 2017. évi 40.097-tel szemben
2018-ban 41.300 fő volt, ami 3,0%-os növekedést jelent. (KSH, 2019a)
Magyarország lakossága évről évre csökken, amelynek egyik fontos oka, hogy kevés gyermek
születik (a termékenységi ráta átlagosan 1,54, amely megmutatja, hogy átlagosan hány
gyermek jut egy magyar nőre). Általánosan a 2,1-es érték tekinthető az reproduktivitási
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szintnek, mivel ezen az érték mellett tud egy társadalom létszáma stabilan maradni, a magyar
érték azonban jelenleg még az Európai Unió átlagát sem éri el. Magyarország népessége nem
csupán fogy, hanem ezzel egy időben öregszik is, ezáltal évről-évre egyre kevesebb a
szülőképes korban lévő nő az országban. Mindez azt jelenti, hogy egyre kevesebb nőnek
kellene egyre több gyereket szülnie annak érdekében, hogy a demográfiai trend megforduljon.
(BBC, 2019) 2017 volt az első olyan év, hogy a termékenységi ráta emelkedése ellenére az
élve születések száma csökkenést mutatott, mivel a szülőképes korú nők száma jelentősen
visszaesett.
Szülőképes korú nők számának alakulása korcsoportonként
Változás 2001 és 2016
között
Korcsoport

1970

1980

1990

2001

2016
Létszám

2001-hez
képest

15–19

447 510

315 740

373 452

327 262

245 347

–81 915

–25,0%

20–24

383 328

398 758

331 792

395 864

298 973

–96 891

–24,5%

25–29

369 096

439 376

306 619

385 527

298 819

–86 708

–22,5%

30–34

345 540

374 673

385 382

345 986

307 420

–38 566

–11,1%

35–39

363 156

362 018

424 242

305 703

393 107

87 404

28,6%

40–49

764 298

692 868

708 042

788 717

738 543

–50 174

–6,4%

Összesen

2 672 928

2 583 433

2 529 529

2 549 059

2 282 209

–266 850

–10,5%

Forrás: KSH
Az előbbi táblázat összefoglalja az elmúlt közel fél évszázad demográfiai folyamatát a
szülőképes korban lévő nők esetében. Jól látszik, hogy a szülőképes korú nők száma
folyamatosan csökken. A legaggasztóbb folyamat az utóbbi két évtizedben tapasztalható,
12

amikor is a 30 év alatti fiatal nők lélekszáma 265.500 fővel (10,5 százalékkal) csökkent. A
csökkenő trend mind azt jelenti, hogy egyre kevesebb nőre hárul a gyermekvállalás terhe.
(KSH, 2016)
A KSH adatai alapján a szülőképes korú nők jelenleg a teljes népesség negyedét teszik ki.
Hiába nőtt azonban az elmúlt években a termékenységi ráta a magyar népességen belül, az
élveszületések száma továbbra is alacsony, valamint 2017-ben csökkenést mutat. A szülőképes
korú nők különböző korcsoportja eltérő mértékben járult hozzá a csökkenő születésszámhoz
ebben az évben. Érdekes és egyre jellemzőbb trend, hogy a csökkenés a fiatalabb nők esetében
figyelhető meg. A legnagyobb gyermekszám-csökkenés a 25 év alatti nők esetében volt; ez a
korosztály 1.000 gyermekkel kevesebbet hozott világra, mint a megelőző évben. A 30-39 éves
korcsoportnál a csökkenés mértéke 770 volt, miközben születésszám emelkedést csak a 40 év
feletti korcsoportnál lehetet megfigyelni, közel 300 gyermekkel szültek többet, mint 2016-ban.
Ugyanakkor a 40 év feletti korcsoportban tapasztalható csekély mértékű emelkedés csak
mérsékelni tudta a gyermekszám elmaradását a többi korcsoport esetében.

Az elmúlt évtized során a magyarországi nők gyermekvállalása időben kitolódott, és már
átlagosan 28 évesen szülik meg első gyermeküket. Az EU átlag ennél is magasabb, 29 év
volt 2016-ban. Az alábbi ábrán jól látszik, hogy 2006-ban átlagosan 26,9 évesen szülték a nők
az első gyermeküket. A folyamat még szembetűnőbb, ha hozzátesszük, hogy 1990-ben az első
gyermek születésekor az anyák átlagéletkora még alacsonyabb, 23 év volt. Az 1990 és 2017
között eltelt időszakban tehát 5 évvel nőtt az első gyermeket vállaló anyák átlagos életkora,
miközben 1990-t megelőző 30 évben maximum 1 évnyi volt az elmozdulás a KSH
(Demográfiai évkönyv, 2010) adatai alapján. A gyermekvállalás időben kitolódásával egyre
valószínűtlenebb, hogy az újdonsült anyuka további gyermeket is vállal.
Magyarországi nők átlagos kora első gyermekük születésekor (év)
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Forrás: KSH
Az emelkedő trend mögött számos ok állhat, mint például az egyre későbbre tolódó felnőtté
válás, ami alatt azt kell érteni, hogy a fiatalok egyre nagyobb hányada tanul tovább a
felsőoktatásban, vagy képzi magát valamilyen tanfolyamon. Ezáltal a munkába állás és a
családi fészek anyagi hátterének megteremtése kitolódik az időben. A huszonévesek
körébena gyermekvállalási kedv egyre inkább csökken. 2009-ben odáig romlott a helyzet,
hogy már nem csupán a 20-24 éves korosztály, de már a 25-29 éves nők szülési gyakorisága
is jelentős mértékben visszaesett az elmúlt évtizedekhez képest. Megdöbbentő jelenség, hogy
a szülésekben egyre gyakrabban a 35-39 éves nők kerülnek aktív szerepben. A születésszám
csökkenése a szülőképes nők létszámának csökkenésével párhuzamosan valósult meg, a 1549 éves nők létszáma több, mint 20 ezerrel csökkent.
Termékenység szintje és változása 2017-ben

Forrás: KSH
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Forrás: KSH
Az időben kitolódó gyermekvállalás számos kockázatot hordoz magával. Az egyik ilyen
kockázat a biológiai kockázat; a szülést halogató nő egyszerűen kifut a termékenységi
időszakából. A 30 év felett a nők fogamzó képessége kezdetben lassan, 35 év felett ugyanakkor
egyre gyorsuló ütemben csökken, és a terhesség is egyre bizonytalanabb kimenetelű, azaz
folyamatosan nő az esetleges vetélések vagy nem-élveszületések esélye. Az időben kitolódó
esetleges terhesség nemcsak a magzatra veszélyes, hanem a várandós anyuka szervezetét is
jobban megviseli.
A KSH adatai jól szemléltetik, hogy két évtized alatt a gyermekvállalás időpontja jelentősen
kitolódott, és mára már nem ritka, hogy a nők 30-as éveik közepén vagy végén szülik meg
gyermekeiket. Budapesten már 2004 óta megfigyelhető trend, hogy a fővárosi anyák
jellemzően 30-34 évesen vállalják első gyermeküket, amely érték jelentősen magasabb, mint
az országos átlag. Ez vélhetően abból is adódhat, hogy budapesten belül a felsőfokú
végzettséggel rendelkező népesség az ország többi pontjához képest felülreprezentált,
esetükben pedig a családalapítás időpontja (így a házasságkötés is) időben kitolódik.

Összefoglaló adatok a magyar demográfiai helyzetről
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1990

2010

2015

2017

Élveszületés

125 679

90 335

93 063

91 577

Halálozás

145 660

130 456

127 053

131 674

Csecsemőhalálozás

1 863

481

368

331

Házasságkötés

66 405

35 520

51 805

50 572

Válás

24 888

23 873

19 552

18 495

Terhességmegszakítás

90 394

40 449

30 439

28 496

Természetes fogyás

-19 981

-40 121

-33 990

-40 097

37,3

40,9

42,1

42,4

Átlagéletkor

Forrás: KSH
Az összefoglaló demográfiai adatokból jól látszik, hogy a demográfiai kép számos ponton
javult Magyarországon. 1990-hez képest jelentősen visszaszorult a csecsemőhalálozások
száma, valamint a terhességmegszakítások száma is nagymértékben csökkent az elmúlt
majdnem 30 évben. Ugyanakkor a természetes fogyás a magas halálozás és alacsonyabb
élveszületési szám miatt nem mutat jó képet. A társadalmunk elöregedése is jól látható abból,
hogy a teljes népességen belül az átlagéletkor három évtized leforgása alatt több mint 5 évvel
megnőtt. Az átlagos életkor ráadásul töretlen növekvő trendet mutat. Ugyanakkor azt is
érdemes megjegyezni, hogy az elmúlt évtizedekben jelentősen nőtt a születéskor várható
élettartam, amely az 1900-as évek óta folyamatosan nő és egyben hatással van az átlagéletkor
emelkedésére is. 2017-ben a férfiak esetében 72,4, a nők esetében pedig 79 év volt a várható
életkor, amely jelentősen magasabb, min 2001-es 68,1 valamint 76,5 éves érték.

16

Az értékrend bizakodásra ad okot
A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) A tervezett gyermekek
számának alakulása a 2010-es években című tanulmányában bemutatja, hogy a magyar párok
szeretnének gyereket vállalni, sőt, a kívánt gyermekek száma megközelíti azt az értéket,
amely biztosítaná a népességszám-csökkenés megállítását. Az intézet álltal összegzett
kutatásokból kiderül, hogy a magyarok kettő körül tervezik a gyermekeik számát.
A házasságkötések emelkedő száma is bizakodásra adhat okot, hiszen 2010 óta
folyamatosan nő ez a szám, és 2016-ra meghaladta az évi 50 ezret, míg 2009-ben csak 37
ezer körül mozgott. 2006 és 2010 között jelentősen visszaesett a házasságkötések száma
Magyarországon. Ebben az időszakban a korábbi szintekhez képest 20 százalékkal
mérséklődött az esküvők száma. Fontos megjegyezni, hogy 1990-ben több mint 66 ezer
házasságkötés volt, ami 2010-re majdnem felére, 35 ezerre csökkent. Rendkívül pozitív
fordulat következett be 2010-et követően, amikor is a korábbi csökkenő trend nem csak
megállt, hanem lassú növekedésbe kezdett 2014-ig. 2014-et követően pedig látványosan
megugrott a házasságkötések száma, olyannyira, hogy 2016-ban hosszú idő után először
meghaladta az 50 ezer házasságkötést.
Házasságkötések száma Magyarországon

Forrás: KSH, https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnt001b.html

A házasságkötések emelkedésével párhuzamosan a KSH adatai alapján folytatódik a válások
számának csökkenése is. A 2000-es években 24-25 ezer körül alakult az egyes években a
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válások száma. 2010-et követően azonban jelentősen mérséklődött a válások száma az
országban, és 2014-ben 20 ezer alá esett a bíróságok által kimondott válások száma. A pozitív
trend nem állt meg az évtized közepén sem, így 2017-ben egészen 18,6 ezerig csökkent a
válások száma.

Nemzetközi kitekintés
Afrika népessége megduplázódik
Jelenleg a világ 22 legtermékenyebb országa közül 20 Afrikában található, 2 pedig
Ázsiában. 30 év múlva csak Nigériában és Etiópiában többen fognak élni, mint jelenleg
az Európai Unió összes országában együttvéve. Az ENSZ sokat idézett 2017-es felmérése
alapján a világ népességének összetétele jelentősen fog változni az előttünk álló évtizedekben,
ha a jelenlegi tendenciák folytatódnak. A felmérés 2019-ben megjelent összefoglalója további
újdonságokat szolgáltat.
Jelenleg a világ lakosságának fele olyan területen él, ahol a termékenységi ráta a 2.1-es szint
alatt van. Ahol viszont meghaladják ezt az értéket, ott sokszor jócskán fölötte vannak, pl. a
Szubszaharai Afrikában 4,6, Észak-Afrikában és Nyugat-Ázsiában 2.9, míg Közép- és DélÁzsiában 2.4. Ezen gyermekvállalási adatok már előrevetítik, hogy 2050-re a Szubszaharai
Afrika lakossága meg fog duplázódni. Ez a terület - amelyet Fekete-Afrikának is szoktak
nevezni - földünk legszegényebb régiója, és míg 2017-ben egy milliárd lakosa volt, addig 2050re már több, mint 2,1 milliárd lesz. Ezek a folyamatok rendesen átformálják majd a
népességarányokatnépesedési megoszlásokat a világon belül. Az említett régiókban
végbemenő népességrobbanás hatásai a világ többi részére jelenleg még kérdésesek, de annyi
bizonyos, hogy feszültségekhez fog vezetni az egyes régiókban, amelyre mindenképpen
megoldást kell majd találni.

Európa stagnál
Európának 2018-ban 746 millió lakosa volt, az előrejelzések szerint 2055-re ez 700
millióra csökken. Egész Európában régóta megfigyelhető, hogy a lakosság folyamatosan
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csökken vagy éppen csak stagnál. Jellemzően a nyugat-európai országok (mint például
Németország) lakossága stagnál vagy növekszik, ugyanakkor ezt a külső bevándorlással tudják
csak elérni. Németország az elmúlt 10 évben mindössze 574 ezer fővel bővült, miközben
Olaszország 2008 óta csak, mint 3%-kal (1,8 millió fővel) lett népesebb. Ugyan ezen időszak
alatt Franciaországnak majdnem 3 millióval lett több lakosa, miközben a termékenységi ráta is
csökkent az országban. Az Európai Unión belül az átlagos termékenységi ráta 1,59-es értéket
mutat. A legmagasabb értékkel Franciaországban találkozhatunk, azonban az ideális 2,1-es
értéket még ők sem érik el.
Termékenységi ráta az Európai Unió egyes országaiban

Forrás: Eurostat
Az Európai Unió számára is gondot okoz a demográfiai helyzet, az egyre idősödő népesség
fenntarthatatlanná teszi hosszú távon a nemzeti gazdaságokat. Az Eurostat adataiból és
statisztikáiból jól látszik, hogy 2016-ban a kontinens lakosságának egyharmada volt 30 éves
kor alatti, amiből a 14 év alatti gyermekek 16%-ot tettek ki a teljes népességen belül. Az
Európai Unió elöregedését jól mutatja a demográfiai korfa, amelyből kiderül, hogy a 65 év
feletti népesség 98 millió fős lélekszámához képest csupán 80 millió gyermek van. Az Unión
belül megközelítőleg a háztartások felében van csupán egy gyermek (47%, azaz 31 millió
háztartás). Két gyermekes háztartások aránya 40% (26 millió háztartás) és csupán 13% (8,5
millió háztartás) esetében van három vagy több gyermek. A lenti ábrán jól látható, hogy egy
fejlődő országban, mint például Nigériában a népesség 63%-a 25 év alatti, miközben az
Európai Unióban a fiatalok aránya alig 26%. Mindez jól szemlélteti a társadalom elöregedését
Európában, és rávilágít arra, hogy a következő generáció létszáma nem tudja pótolni a felnőtt
lakosságot.
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Demográfiai korfa az Európai Unió és Nigéria esetében (2016)
Európai Unió (millió fő)

Nigéria (millió fő)

Forrás: Indexmundi.com
Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat nemrégiben közzétett egy interaktív
grafikont, amelyen prognosztizálta az Unió lakosságának számát az évszázad végéig. A
legaktuálisabb demográfiai adatokból és trendekből igazi horror történet rajzolódik ki arról,
hogy a tagállamoknak várhatóan hány fős népessége lesz 2100-ban. A statisztikai becslés azt
mutatja, hogy 2018 és 2100 között az Európai Unió teljes népessége több, mint 20 millió fővel
fog csökkenni. Ennél még ijesztőbb képet mutat, hogy hazánk lakossága ugyanezen időszak
alatt 2 millió fővel csökken az előrejelzés szerint. Az Eurostat előrejelzéséből kirajzolódik,
hogy míg az Európai Unió népessége a jelenlegi 513 millióról 525 millióra nő 2045-ig
bezárólag, a következő 55 év során azonban a népesség rohamosan csökkenni fog 493 millió
főre.

Családbarát intézkedések Magyarországon

A fogyatkozó európai népesség problémája minden európai ország vezetését
foglalkoztatja, különbség a problémára adott válaszokban van. A magyar kormány erre a
kihívásra a demográfiai trend megfordításával kíván válaszolni, melynek középpontjában a
családtámogatás áll. Magyarországon a népesség 1957-es csúcsa óta nem éri el a termékenységi
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szint a 2,1-es értéket, amely a reprodukcióhoz szükséges lenne, és 1981 óta a halálozások
száma meghaladja az élveszületések számát, így a magyar lakosság folyamatos lassú fogyásban
van azóta. 2010 óta a Magyar Kormány fontos célja a hagyományos családmodell védelme és
támogatása, hogy Magyarország jövője biztosított legyen. (Parlament.hu, 2018)
Magyarország Kormánya elhivatott annak érdekében, hogy széleskörű és jelentős
támogatást biztosítson azoknak a családoknak, amelyek vállalják, hogy hozzájárulnak a
Magyar Nemzet jövőjének biztosításához. 2010 óta a Kormány egyre jelentősebb mértékű
támogatási programokat indít el ennek a célnak a megvalósításának érdekében.Európai
összehasonlításban is jól látszik, hogy az Orbán-kormány egyedülálló módon a legnagyobb
mértékben támogatja a családokat a kontinensen. 2019-ben ezért egyértelműen megéri
gyereket, illetve gyerekeket vállalni, mivel soha ennél nagyobb biztonságban nem lehetett
családot alapítani itthon. A jelenlegi kormányzat már eddig is nagy erőfeszítéseket tett annak
érdekében, hogy a családok védelmét és stabilitását biztosítsa, amelyet ráadásul évről-évre
aktualizálnak és bővítenek az igényeknek megfelelően. A 2009-es devizahitel-válság idején
kiemelt fontossággal kezelte a bajba került adósok megsegítését is. Ugyanakkor 2010-től
egyértelműen egyre nagyobb hangsúlyt kap a költségvetésben a jövő családjainak a
támogatása, ezért most megéri áttekinteni, hogy jelenleg milyen mértékben részesülhetnek
kedvezményekben a családok Magyarországon.

Az Orbán-kormány a családok védelmének biztosítása érdekében, valamint hogy
kifejezze határozott álláspontját ebben a fontos témában 2019-ben meghirdette a
Családvédelmi Akciótervet. A Családvédelmi Akciótervnek az alábbi hét pontja van:
● Babaváró Támogatás
● Családi Otthonteremtési Kedvezményhez (CSOK) kapcsolódó kamattámogatott
kölcsön
● a jelzáloghitelek elengedésének bővített változata
● Nagycsaládosok Autóvásárlási Támogatása
● a bölcsődei férőhelyek folyamatos bővítése
● a négy gyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentessége
● a nagyszülői GYED bevezetése
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2010 óta folyamatosan bővülnek a családtámogatási megoldások, amelyek egy egyre
szélesebb körű támogatási rendszerré nötték ki magukat. A 2019-ben legjelentősebb
támogatásokat az alábbi táblázat foglalja össze. Tekintsük gyorsan át a támogatási rendszer
leglényegesebb jellemzőit. A családtámogatási rendszer egyszerre több célt is szolgálhat.
Egyrészről a gyermekvállalás önmagában egy rendkívül költséges, a családokra nagy anyagi
terhet helyező feladatot jelent, melynek enyhítése érthető állami szándék. Ugyanakkor olyan
gazdaságpolitikai megfontolásokat is tartalmaz, mint a munkaképes korú népesség
létszámának hosszú távú biztosítása.
Amennyiben egy adott nemzet vezetése hosszú távon nem foglalkozik a demográfiai
folyamatokkal, úgy előbb vagy utóbb azzal szembesülhet, hogy a társadalom elöregedése miatt
az aktív munkaképes korú népesség részaránya lecsökken. Ez a folyamat jelentős negatív
hatással lesz mind a gazdasági növekedésre, mind az ország versenyképességére, mind a
nyugdíjrendszer fenntarthatóságára. A családtámogatási rendszer egyben hozzájárulhat ahhoz,
hogy a pénzbeni hozzájárulásokkal a családoknak megteremtse azt az anyagi biztonságot,
amely mellett a szülők teljes figyelmüket és szeretetüket a következő generáció felnevelésére
tudják fordítani.
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1. táblázat: A 2010 utáni családpolitika legfontosabb elemeinek támogatási mértéke
(millió forintban)
1 gyermek

2 gyermek

3
gyermek

4 vagy több
gyermek

CSOK új építésű ingatlanra

0,6

2,6

10

10

CSOK használt ingatlanra

0,6

1,43

2,20

2,75

CSOK használt ingatlan bővítésére és vagy
korszerűsítésére

0,6

2,6

10

10

0

1

4

+1*

Diákhitel elengedés

0

Fennálló
tartozás
fele

Teljes
fennálló
tartozás

Teljes
fennálló
tartozás

Új autó vásárlás támogatása

0

0

2,5

2,5

Kamatmentes babaváró hitel tartozás elengedés
mértéke

0

Max. 3

Max. 10

Max. 10

Kedvezményes (3%-os) CSOK hitel új ingatlanra

0

10

15

15

Kedvezményes (3%-os) CSOK hitel használt
ingatlanra

0

10

15

15

Kamatmentes babaváró hitel tartozás elengedés
nélkül igényelve

10

10

10

10

Vissza nem térítendő támogatások

Jelzáloghitel elengedés

Visszatérítendő támogatások

Egyéb támogatások és intézkedések
Nők SZJA mentessége élete végéig a negyedik
gyermeket követően

Babakötvény: magas kamatozású, hosszú lejáratú és
inflációkövető megtakarítás
Teljes bölcsődei ellátás
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Nagyszülői gyed
Első házasok adókedvezménye

*Harmadik gyermek felett gyermekenként 1-1 millió forint engedhető még el.
Forrás: Portfolio.hu
A 2020-as évi költségvetés középpontjába a gyermekeket vállaló, valamint nevelő
családokat helyezték annak érdekében, hogy a Családvédelmi Akcióterv sikeres
végrehajtása a lehető legbiztosabb legyen. Ennek érdekében az Orbán-kormány minden
szükséges forrást elérhetővé tett. Összességében a következő évben a családokra szánt
támogatás mértéke 2.228 milliárd forintra nő, amely két és félszerese a 2010-es
költségvetésben szereplő összegnek. A költségvetési keretek növekedése ráadásul csökkenő
költségvetési hiány mellett valósul meg, és nem veszélyezteti a minden eddiginél alacsonyabb,
1%-os GDP arányos hiánycélt. Varga Mihály pénzügyminiszter megerősítette, hogy a 2020-as
költségvetés biztosítja a szükséges forrásokat a családvédelmi program minden egyes
elemének, így a CSOK kedvezményes hitel, az otthonteremtési program bővítése, a gyermekes
családok jelzáloghitelének átvállalása, nagycsaládosok autóvásárlásának támogatása, a
babaváró támogatás vagy hitel, a folyamatos bölcsőde-fejlesztések,

négygyermekes

családanyák személyi jövedelemadó-mentessége, valamint a nagyszülői gyed finanszírozása
biztosított. (Magyarnemzet.hu, 2019)

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért elvégzett egy reprezentatív
kutatást, amelyből kiderül, hogy a magyarok 75%-a elképzelhetőnek tartja, hogy a
családvédelmi támogatások közül valamelyiket igénybe vegye a jövőben, és több, mint
50%-uk tervezi, hogy az elkövetkezendő 5 évben gyermeket vállal. A reprezentatív
kutatásban 1000 főt kérdeztek meg a 18-45 éves korosztályból. Kiderült, hogy a megítélésük
szerint a kormányzat által meghirdetett Családvédelmi Akcióterv javítja a magyar családok
helyzetét és jelentős hatással van pozitív jövőképükre is. A gyermekekkel rendelkező
válaszadók a hét intézkedés közül átlagos 5,1-ről állították, hogy egyértelműen javítja a magyar
családok helyzetét. A gyermekkel nem rendelkező családok 5,2-ről állították ezt átlagosan. A
legtöbb pozitív értékelést a bölcsődei férőhelyek bővítése (84%) kapta. Ezt követően a
gyermekek utáni jelzáloghitel-elengedést (77,8%), a fiatal házasok babaváró támogatásának a
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bevezetését (76,8%), a négygyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentességét (75,8%) és
a CSOK bővítését (74,8%) értékelték pozitívan a válaszadók. A nagycsaládosok autóvásárlási
kedvezménye és a nagyszülői GYED a válaszadók kétharmada szerint olyan jelentős mértékű
intézkedés, amely egyértelműen megkönnyíti a családok mindennapjait és növeli
biztonságukat. (Csalad.hu, 2019a)
2020. január 1-től a nagyszülői GYED is elindul, ahol azok a nagyszülők, akik nem
vonultak még nyugdíjba, igénybe vehetik a szülő helyett a GYED-et, akár több unoka
után is. Ennek feltétele, hogy vállalják, hogy az unokát vagy unokákat ők fogják gondozni. A
fentiek mellett a gyermekgondozás időszaka beleszámít majd a szolgálati időbe. Ez különösen
nagyszabású intézkedésnek minősül, főleg a 2011-ben bevezetett Nők 40 program mellett,
amellyel az indulása óta 254 ezer nő élt. Ugyanis ebben az esetben a nagymama teljes figyelmét
a családra tudja fordítani, amely az unokák életében is egy igazi értéket képvisel. (Csalad.hu,
2019b)
2019. július végével havi 40 ezer forintos bölcsődei adómentes díjtámogatást vehetnek
igénybe a kérvényezők. Számla ellenében a családok 3 év alatti gyermekük családi vagy
munkahelyi bölcsődei elhelyezését átmenetileg támogatja a kormányzat, ameddig a
nagyszabású bölcsődei fejlesztési program be nem fejeződik. Ezt a fajta támogatást a
kormányzat átmeneti időszakra tervezi, mivel a folyamatosan fejlesztett bölcsődei férőhelyek
fokozatosan kerülnek majd átadásra a tervek szerint az országban és 2022-től elérhetővé válik
a megnövekedett kapacitás. A támogatás 20 hetesnél idősebb gyermek után, 2019 szeptember
1-től a gyermek óvodai nevelésének kezdetéig , de legkésőbb 2022. június végéig folyósítható.
A támogatás célja, hogy a gyermeket nevelő szülő könnyebben visszatérhessen a
munkaerőpiacra. A jelenlegi kormányzat célja, hogy 2020-ig a 3 év aluli gyermekek
elhelyezésére alkalmas bölcsődei férőhelyek számát 60 ezerre növelje a 2018 év végi 48
ezerről. A bölcsődefejlesztési programra 110 milliárd forintot csoportosított át a kormányzat.
(Portfolio.hu, 2019e)
Magyarországon az elmúlt években több, mint 14 ezer új bölcsődei férőhelyet hoztak
létre, amellyel a teljes férőhelyszám országosan elérte a 48 ezer főt. A KSH statisztikája
alapján ugyanakkor ez a kapacitás is csak a 3 éves kor alatti gyermekek csupán 17 százalékát
fedi le. Ezáltal a bölcsődei korban lévő gyermekek több, mint 80 százalékának nincsen
lehetősége arra, hogy napközbeni ellátást vegyen igénybe. Igy az egyik szülő (jellemzően az
édesanya) nem tud munkát vállalni. A bölcsődei férőhelyek bővítésével közvetetten támogatni
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lehet a gyermeket nevelő édesanyákat, hogy hamarabb visszatérjenek a munkaerőpiacra. A 3
éves kor alatti gyermeket nevelő nők esetében a foglalkoztatási ráta jóval elmarad az uniós
átlaghoz képest. 2017-ben azon 15-49 éves édesanyák között, akik 3 év alatti gyermeket
neveltek mindösszesen 13,5%-os volt a foglalkoztatási ráta, miközben a 3-5 éves gyermeket
nevelő nők esetében ugyanezen érték 68%.
A magyar családtámogatási rendszer széleskörű juttatással és szolgáltatással támogatja
a családban gondolkodó fiatalokat és idősebbeket annak érdekében, hogy a hagyományos
családi értékek a jövőben is biztosítottak maradjanak. A rendszer bőkezűen támogatja a
gyermeket vállaló

szülőket, és ez a támogatás európai viszonylatban is kimagaslónak

tekinthető. 2016-ban csupán a pénzbeli juttatások összege a GDP 1,6%-át tette ki. A lakhatási
támogatást, az adókedvezményeket és az egyéb családok által igénybevehető támogatásokat is
figyelembe véve a teljes keretösszeg a GDP 4,6%-át is eléri. Az utóbbi években a támogatások
hangsúlya erőteljesen eltolódott a munkaviszonyhoz, munkabérhez kötött támogatások
irányába, és csökkentek az alanyi jogon járó támogatásokra fordított kiadások. (Monostori Őri - Spéder, 2018)
2010 óta az adókedvezményen keresztül nyújtott családtámogatás összege több, mint 10szeresére nőtt 8 év alatt. Magyarország Kormánya 2010 óta számos intézkedést hozott annak
érdekében, hogy a korábbi családtámogatási rendszer alanyi jogon juttatott támogatása helyett
kialakítsa a munkabér alapú támogatások rendszerét. Ennek elemeként az elmúlt években az
adókedvezményen keresztüli támogatás jelentős mértékben nőtt. A családok számára
biztosított adókedvezmények a 2010-es 31,5 milliárd forintos szintről 2018-ra 355,6 milliárd
forintra nőttek. A családi adókedvezmény esetében (amely az adón keresztüli támogatások
közel 95%-át teszi ki) az adóelőleg megállapítása előtt a magánszemély összevont adóalapját
lehet csökkenteni, így a személyi jövedelemad egy gyermek esetén havi 10 ezer forinttal, két
gyermek esetén gyermekenként 17.500 forinttal, három vagy több gyermek esetén pedig
gyermekenként legfeljebb 33 ezer forinttal csökkenthető. Az adókedvezményt évről-évre egyre
többen tudják igénybe venni, 2017-ben közel 1,1 millió szülő élt ezzel a lehetőséggel. (CSBO,
2017)
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Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a legfontosabb jelenleg elérhető családtámogatási
intézkedések leglényegesebb elemeit.

Családbarát adórendszer
A családbarát adórendszer kialakításával 2011 és 2019 között összesen csaknem 2.250
milliárd forint maradt a magyar családoknál. A magyar kormány 2011-ben azért hirdette
meg és vezette be a családbarát adórendszert Magyarországon, hogy ezzel is kifejezze
támogatását azok felé a magyar családok felé, akik hajlandóak minél több gyermekkel
hozzájárulni

nemzetünk

fennmaradásához.

A

szülők

annál

magasabb

összegű

adókedvezményben részesülhetnek, minél több gyermekük születik. Korábbi évek változatlan
mértékét követően 2019-ben emelkedett a kedvezmény összege, amely jelenleg egy gyermek
után 10 ezer, két gyermek után 20 ezer, míg három vagy több gyermek esetén a szülők
gyermekenként 33 ezer forint adókedvezményben részesülnek havonta. (Hirado.hu, 2019a)
A családi adó- és járulékkedvezmények bevezetésével évente a GDP 0,7 százalékával
támogatja a magyar családok jövedelmi helyzetét a kormányzat. Az éves igénybevétel
átlagosan 1,1 millió magyar embert érint. A kedvezményeket azért vezették be, hogy a
demográfiai folyamatokra pozitív hatással legyen a családoknál maradó extra jövedelem,
amelynek mértéke regionális szinten is magasnak minősül. Az adórendszeren keresztül történő
ösztönző megfelelő eszköz lehet a gyermekvállalási kedv hosszú távon való támogatásához.
A Pénzügyminisztérium számításai szerint idén 335 milliárd forint családi adó- és
járulékkedvezményben részesülhetnek a magyar családok. Ez minden eddiginél
magasabb támogatási összeg, mely várhatóan egymillió szülőt fog érinteni. 2010 előtt az
akkori szocialista-liberális kormány ennek töredékét, csupán 12 milliárd forintot szánt
adókedvezményre a családok számára. (Origo.hu, 2018) Az adókedvezmény egyik újítása lesz,
hogy a négy gyermekes anyák életük végéig mentesülnek a személyi jövedelemadó hatálya
alól. A hazai átlagbérrel számolva ez kb. 18 millió forintos megtakarítást jelent családonként.
Jelenleg kb. 175 ezer családot érintene ez a kedvezmény, mely várhatóan 2020. januárjától lesz
bevezetve. (Infostart.hu, 2018) A világon egyedülálló intézkedésnek számító, legalább
négygyermekes édesanyák által igénybe vehető személyijövedelemadó-mentesség az Emberi
Erőforrások Minisztériuma szerint jelenleg 40 ezer nőt érint.
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A családvédelmi program keretében a családbarát adórendszer még kedvezőbbé válik
2020-ban, és várhatóan egyre több és biztosabb támogatás válik elérhetővé a családok
számára. A családoknak biztosított adókedvezmény mértéke tovább emelkedik, és az első
házasok adókedvezményével együtt számítások szerint jövőre eléri a 358 milliárd forintot. Ez
azt jelentené, hogy 2011 óta összesen több mint 2.600 milliárd forinttal több maradt a magyar
családoknál. ez nem jöhetett volna létre az elmúlt években meghozott kormányzati
intézkedések nélkül. (Magyarnemzet.hu, 2019)

Családvédelmi Akcióterv 2020-as évi költségvetési hatása

Intézkedés

milliárd Ft

Babaváró támogatás

26,3

Otthonteremtési támogatás bővítése

90,9

4 vagy többgyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentessége

22,0

3 vagy többgyermekes családok személygépkocsi-szerzési támogatása

10,4

Bölcsődefejlesztési program

11,5

Nagyszülői gyermekgondozási díj bevezetése

1,3

Összes költségvetési hatás

162,4

Forrás: Pénzügyminisztérium

Babaváró hitel
A kormány akár 10 millió forintos kamatmentes babaváró hitellel támogatja a családokat.

Minden első házasságában élő, 18 és 40 éves kor közötti nő, aki minimum 3 éves
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munkaviszonnyal rendelkezik igénybe veheti ezt a fajta támogatást, amennyiben vállalja, hogy
gyermeket szül. A hitel szabad felhasználású, azaz a hitelfelvevő bármilyen célra (például lakás
vagy autó vásárlásra) is felhasználhatja, és ezért cserébe semmilyen fedezetet nem kell
felkínálnia a hitelintézetnek, mert a Magyar Állam 100%-os kezességet vállal. A maximális 10
millió forintos hitelösszeget és 20 éves futamidőt feltételezve a havi törlesztőrészlet mindössze
50 ezer forint, amely rendkívül kedvezőnek tekinthető még a jelenlegi kifejezetten alacsony
piaci kamatszintek mellett is.
A születendő gyermekek számának növekedésével egyre nagyobb kedvezményben
részesülhet a család. Az első gyermek születésekor a havi törlesztőrészlet fizetését 3 évre
felfüggesztik, míg a második gyermek születésekor újabb három évre felfüggesztik a
törlesztést, illetve a fennálló tőketartozás 30%-át is elengedik. A harmadik gyermek
születésekor a teljes fennálló tartozást elengedik. A kamatmentesség fenntartása érdekében a
hitelfelvételtől számított 5 éven belül az első gyermeknek meg kell születnie, különben az
eddigi 5%-os kamattámogatást vissza kell fizetnie a hitelfelvevőnek, és a futamidő végéig
maximum 8%-os kamattal kell visszafizetni a hitelt, amely meg így is kedvezőbb, mint a
várható piaci kamatok. A hitel attól lesz kamatmentes, hogy a Magyar Állam kezességet vállal,
aminek lesz egy alacsony évi 0,5%-os díja a fennálló hitelösszegre vetítve. (Híradó.hu, 2019b;
Portfolio.hu, 2019a)

Hitel támogatás
Legalább harmadik gyermeküket szülő párok meglévő jelzáloghitel-tartozásából új
gyermekenként 1 millió forintot engedhetnek el a családok számára. 2018. január 1-je óta
vehető igénybe ez a tartozás elengedés annak érdekében, hogy a kormány ezzel is támogassa a
családok anyagi helyzetét. Ezt az intézkedést kétgyermekesekre is kiterjesztették 2019. július
1-gyel, így ők 1 millió forintos támogatásban részesülhessenek, ugyanakkor a harmadik
gyermeküket szülők esetében az összeget 4 millió forintra növelték, míg a harmadik gyereken
felül gyermekenként 1-1 millió forint engedhető el a fennálló jelzáloghitel tőketartozásából.
(Portfolio.hu, 2019b)
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Gépjárművásárlási kedvezmény
Harmadik gyermek után új, 7 személyes gépjármű vásárlásához 2,5 millió forintnyi
állami támogatás vehető igénybe. A babaváró hitelhez hasonlóan ezt a támogatást is csak
2022 év végéig vehetik igénybe a családok, maximum az autó vételárának a feléig. A
támogatást az államkincstár közvetlenül az autókereskedőnek folyósítja, miután a kérelmező
minden kritériumnak megfelelt, ezért fontos, hogy a határozat birtokában és azt követően
vásároljuk meg a gépjárművet. Az adásvételi szerződést a kereskedővel a pozitív támogatási
döntést követő fél éven belül kell megkötni. A kereskedő saját költségén egy "Családbarát
Magyarország" logót helyez el a gépkocsin, melyet 3 évig meg is kell tartani. A támogatást a
magyar állampolgárok abban az esetben igényelhetik, amennyiben rendelkeznek B típusú
jogosítvánnyal, és nem állnak eltiltás alatt. Emellett büntetlen előélet is szükséges. Ugyanakkor
az ikerterhességet is elismerik, és már meglévő egy gyermek mellett a terhesség 12 hetétől
igényelhető a támogatás. (Napi.hu, 2019) A családok számos autómárkának különböző,
összesen 59 típusára adhatják be a támogatási igényüket. A támogatás maximális összege 2,5
millió forint, de legfeljebb a megvásárolt gépkocsi vételárának a fele. A gépjármű
megvásárlásának szerződéses formája nincsen szabályozva, azt egy hagyományos adásvételi
szerződéssel, zárt végű lízingszerződéssel és hitellel is meg lehet vásárolni.

Otthonteremtési támogatás
Családok Otthonteremtési Kedvezményét (CSOK) abból a célból indították el 2015-ben,
hogy egyszerre támogassa a gyermeket vállaló családokat és az építőipar fellendülését. Ez
a támogatási forma 2015-ben került bevezetésre a korábbi családokat célzó lakhatási
támogatás (szocpol) lényeges átalakításával és kibővítésével. A CSOK 2016 óta új ingatlanok
mellett már használt lakásra, családi házra és bővítésre is igénybe vehető, azonban felújításra
nem. A támogatás főleg a már gyermekkel rendelkező családok körében népszerű, mivel az
esetek kétharmadában ők veszik igénybe ezt az elemet. A konstrukció előnye, hogy fiatal,
gyermekvállalás előtt álló házaspárok is kérvényezhetik a megelőlegezett támogatást. Ők az
összes igénylés mintegy harmadát teszik ki. A CSOK rendkívüli kedvezményes lehetőség a
gyermektelen fiatal párok számára, hiszen úgy tudnak igénybe venni állami támogatást, hogy
a szerződéskötés időpontjában csupán vállalják, hogy az elkövetkezendő években gyermeket
szülnek. A CSOK születésszámra gyakorolt hatását egyenlőre nem lehet kimutatni, mivel a
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vállalt első gyermek megszületésének a határideje 4 év, míg a harmadik gyermek
megszületésének 10 év. (Monostori - Őri - Spéder, 2018)
A pároknak abban az esetben sincsen aggódnivalójuk, amennyiben a gyermekáldás nem
következik be a vállalt határidő alatt, hiszen ez esetben a támogatás hitellé válik, és alacsony
kamatozás mellett kell visszafizetni a felvett összeget. Jelentős segítség, hogy a CSOK-ot már
egy gyermek mellett is igénybe lehet venni 600 ezer forintos támogatási összeggel. A
kormányzat célja ugyanakkor az lenne, hogy legalább 2 vagy 3 gyermek vállalására ösztönözze
a családokat. Ez a szándék a támogatási összegekből is jól látszik, hiszen 2 gyermek esetén már
2,6 millió, 3 gyermek esetén pedig 10 millió forintos támogatás vehető igénybe új ingatlan
vásárlására vagy építésére. A CSOK használt lakás vagy ház megvételére is fordítható, azonban
ebben az esetben a maximális támogatásnál valamennyivel alacsonyabb összeg igényelhető, és
egy minimum ingatlanméretet is kiköt a szabályozás, mely az alábbi táblázatban is
megtalálható. A használt ingatlanokon lévő korábbi 35 millió forintos felső értékhatárt
eltörölték, amely könnyebbséget jelent a családoknak a megfelelő ingatlan kiválasztásakor.
(Csokotthon.hu, 2019)

Összefoglaló a CSOK támogatás mértékéről

Gyermekek száma

Új ingatlan

Támogatási összege
forintban

1 gyermek

2 gyermek

3 gyermek

Használt ingatlan

Minimum
négyzetméter

Támogatási összege
forintban

40 - 50

550.000 Ft

Nagyobb, mint 50

600.000 Ft

50 - 65

880.000 Ft

65 - 80

1.100.000 Ft

Nagyobb, mint 80

1.430.000 Ft

60 - 75

1.320.000 Ft

600.000 Ft

2.600.000 Ft

10.000.000 Ft
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3-nál több gyermek

10.000.000 Ft

75 - 90

1.650.000 Ft

Nagyobb, mint 90

2.200.000 Ft

70 - 85

1.760.000 Ft

85 - 100

2.200.000 Ft

Nagyobb, mint 100

2.750.000 Ft

Forrás: Csokotthon.hu

A CSOK népszerűségét jól mutatja, hogy 2018-ban a hitelintézetek által folyósított összeg
egy év alatt 1,8%-kal nőtt, meghaladva így a 71,3 milliárd forintot. Ez az összeg több, mint
32,2 ezer folyósításból adódott össze amelyet elsősorban (61%-ban) használt, másodsorban
(37%-ban) új lakásra vagy házra vettek igénybe. Egy használt ingatlan vásárlására az átlagos
támogatás mértéke 1,4 millió, új ingatlan építésekor 2,7 millió, míg új ingatlan vásárlásakor 6
millió forint volt. A hitelintézetek az összes támogatás folyósításnak több mint 85%-áért volt
felelős. (KSH, 2019b)
A 3 gyermekkel rendelkező családok a CSOK 10 millió forintos vissza nem térítendő
támogatása mellé további 15 millió forint maximum 3%-os, kedvezményes kamatozású,
25 év futamidejű állami támogatású hitelt is igényelhetnek. A két gyermekes családok
hasonló konstrukció mellett maximum 10 millió forint kedvezményes hitelt igényelhetnek.
Fontos megjegyezni, hogy ez a hitel nem egyezik meg a korábbi 10 millió forintos úgynevezett
babaváró hitellel. (Portfolio.hu, 2019c)

Első házasok esetében akár 120 ezer forint adókedvezmény is érvényesíthető. Ez a korábbi
intézkedés is segíti a fiatalokat abban, hogy könnyebben vághassanak bele a közös életbe,
illetve a családalapításba. Az első házasoknak járó kedvezményre a házaspár akkor jogosult,
ha házasságuk 2014. december 31-ét követően köttetett meg, és legalább az egyik félnek ez az
első házassága. Ezzel a kedvezménnyel az adóalap csökkenthető, ráadásul mindkét házastárs
jogosult a kedvezményre. Ezáltal a házasságot követő 24 hónapban a két fél együttesen havi 5
32

ezer forintos adókedvezményt kap, azaz a házasságuk első két évében összesen 120 ezer
forinttal több ezen háztartások nettó jövedelme. (Hrportal.hu, 2019)

Kezdeti sikerek az indulást követően
A program indulásának első napjaiban közel 1.000 babaváró hitelkérelem történt, míg
nagycsaládos autóvásárlási támogatás iránti igénnyel 4.000 család élt már. Számos
családvédelmi program július 1-én indult el és már az első héten jelentős érdeklődés
mutatkozott irántuk. A babaváró támogatás esetében közel 1.000 igénylési kérelmet rögzített a
Magyar Államkincstár, amelyek közül a kereskedelmi bankok már több, mint 200 szerződést
meg is kötöttek. A támogatást igénylők 88%-a a maximálisan igényelhető 10 millió forintos
összeget kérte, amely szabad felhasználású konstrukciója miatt rendkívül nagy segítséget nyújt
a lakosságnak, nyilatkozta Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és
ifjúságügyért felelős államtitkára.
A nagycsaládosok autóvásárlási támogatása iránt érdeklődők is jelentős aktivitást
mutatnak az indulást követő első napokban. Összesen 10 milliárd forintnyi kérelem érkezett
be majdnem 4.000 kérelmezőtől csak az első héten, amely már most duplája az erre az évre
tervezett 5 milliárd forintos támogatási keretnek. A kormányzat felülről nyitottan hagyta ennek
a támogatási formának a pénzügyi keretét, mivel számított arra, hogy nagy érdeklődés fogja
övezni az intézkedést. A várakozásokra való tekintettel egy év alatt közel 10.000 családnak
terveznek támogatást folyósítani. (Portfolio.hu, 2019d) Az autóvásárlási program sikerességét
nagymértékben segítheti, hogy az állampolgároknak a támogatási összeget nem kell
előfinanszírozniuk. A pozitív elbírálást követően a Magyar Államkincstár az autókereskedővel
intézi a folyósítás teljes menetét és utalja át az összegét. Az Államkincstár adatai alapján eddig
7.000 igénylés érkezett nagycsaládos autóvásárlás támogatásra, és jellemzően a maximális 2,5
millió forintos támogatás igénybevételével élnek a családok.
Az MTI tudósítása szerint a Családvédelmi Akcióterv minden eddig elindított eleme iránt
nagy érdeklődés és aktivitás mutatkozik a lakosságon belül, és mintegy 14 ezer család
vette már igénybe a program valamelyik elemét. A jelzáloghitel-elengedést mindezidáig
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3.100 esetben igényelték. A babaváró támogatást az esetek döntő többségében a családok
otthonteremtésre használják fel, amely magában foglalja nem csak a lakás vagy lakóingatlan
megvásárlását, hanem a felújítást és a korszerűsítést is. Szép számmal akadnak olyan igénylők
is, akik meglévő hitelüket váltják ki, vagy új autót vásárolnak a családjuk számára. Novák
Katalin megerősítette, hogy az esetek 90 százalékában ebben a támogatási formában is a
maximális összeget, 10 millió forintot igénylik a családok, ugyanakkor a kisebb mértékű
igénylések is 6-8 millió között mozognak. Ezekből az adatokból jól látszik, hogy a lakosság
számára megéri a támogatási programokat elindítani, hiszen az egyes pontokhoz tartozó
feltételeknek való megfelelés ellenére is az igénylők a maximális támogatási összeget
igyekeznek kérvényezni.

Konklúzió
Láthattuk, hogy 2019-ben valóban megéri családalapításban gondolkodni, mivel
megfelelő időzítéssel és legalább három gyermek vállalása mellett a család akár 45 millió
forinthoz is juthat. Ez a támogatási összeg egy elméleti maximumot jelent jelenleg, mivel
számos feltételnek meg kell felelni a kérvényező családnak, és az egyes támogatási formák
igénylésének időzítésén

is rengeteg minden múlik. A támogatások döntő többsége a

megszületendő gyermekek függvényében változik, amit viszont a biológiai törvényszerűségek
miatt nem lehet pontosan időzíteni annak érdekében, hogy a legtöbb támogatás és
kedvezményes hitel (valamint annak tőketartozás elengedése) igénybe vehető lehessen.
Ugyanakkor ez a széleskörű és átfogó intézkedési program egyértelműen azt a képet mutatja,
hogy a jelenlegi kormányzat számára egyértelműen a magyar családok a legfontosabbak, ezért
számos támogatási formát már eddig is létrehozott annak érdekében, hogy biztosítsa a családok
alapvető védelmét. A családvédelmi támogatások segíthetnek abban, hogy Magyarország
demográfiai képe a jövőben pozitív irányba változzon, és egyúttal megforduljon a
népességszám jelenleg csökkenő trendje.
Fontos lesz a későbbiekben visszamérni és nyomon követni, hogy a jelenleg nagyon népszerű
családtámogatási programcsomagok mennyire pozitív fogadtatást vált ki a társadalmunkon
belül és gyakorol pozitív hatást a születendő gyermekek számára. Bár számos programpont az
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elindulását követően kimagasló népszerűségnek örvend a lakosságon belül, jelenleg még nem
áll rendelkezésre kellő mennyiségű adat a fontosabb hatások vizsgálatához. A későbbiekben,
ahogyan egyre több információ érhető majd el az újfajta támogatási rendszerből, úgy egyre
pontosabb visszaméréseket, valamint elemzéseket lehet majd végezni a társadalmon belül.
Magyarországon a népesség természetes fogyása bár lassú ütemet mutat, ugyanakkor az 1980as évek óta folyamatosan jelen van az országban. Az azóta eltelt hosszú évtizedek eredménye,
hogy a magyar népesség 1 millió fővel lett kevesebb. Az Európai Unió előrejelzése alapján
elég ijesztő jövőkép rajzolódik ki, mégpedig az, hogy 2100-ig töretlenül folytatódik a magyar
népesség lassú fogyása. Az évszázad végére a jelenlegi 9,7 millió főről további 2 millió fővel
csökken a teljes népesség az Unió előrejelzése szerint, amennyiben a jelenlegi folyamatok
tartósan fennmaradnak az országban. Ez egyébként a közép-kelet-európai régió (főleg
Szlovákia, Románia és Lengyelország) többi tagállamában várható csökkenő demográfiai
trenddel azonos képet mutat .
A magyarországi demográfiai folyamatokban 2010 óta enyhe javulás tapasztalható a
kormányzati intézkedések hatására, ugyanakkor egy népesség-csökkenési trendet megállítani
és megfordítani nem lehet egyik napról a másikra. A népesség számának alakulását hosszú
éveken, évtizedeken keresztül lehet csak érdemben alakítani és fenntartható pályára állítani. A
siker kulcsa, hogy kitartó és folyamatosan elérhető intézkedésekkel és programokkal
fenntartjuk a családvédelmi támogatásokat. Hiszen a támogatni kívánt családoknak a
legnagyobb segítségnyújtást igazából a stabil biztonságérzet megteremtése jelenti. Nem
elegendő a kezdeti programokkal segíteni a gyermekvállalást, hanem az elindított programokat
hosszú távon fenn kell tartani, mivel a családok gyermekvállalási döntései is hosszú távra
szólnak. Csak egy kellően stabil kormányzati intézkedéscsomag lesz képes arra, hogy a
szükséges demográfiai fordulatot sikeresen megvalósítsa Magyarországon.
A Családvédelmi Akcióterv számos pontja olyan újdonságot hordoz magában, amely alkalmas
eszköz lehet a kormányzat demográfiai célkitűzésének a megvalósításában. A legalább
négygyermekes édesanyák életük végéig járó személyi jövedelemadó mentessége pedig olyan
intézkedés, amelyhez hasonlót egyetlen ország sem vezetett be korábban. Az Akciótervnek
ugyanakkor a teljes egészét kell vizsgálni annak érdekében, hogy megítéljük a program
sikerességét. A program kiemelten foglalkozik a családok vagyoni helyzetével, és igyekszik a
legbőkezűbb támogatást megadni annak érdekében, hogy a családi otthont biztosíthassa a
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gyermeket vállaló családoknak. Mindezen túlmenően nem egy különálló intézkedéscsomagról,
hanem egy egymásra kölcsönösen ható, strukturált támogatási rendszerről beszélhetünk,
amelynek központjában a kedvezményezett magyar családok állnak. A program minden egyes
eleme, és egész rendszere úgy lett kialakítva, hogy sikeresen hozzájáruljon a magyar
népesedési helyzet megoldásához. A magyar népesség jövőképének biztosításához az első
lépést az Orbán-kormány megtette, most a családok támogatási igényléseinek beérkezése a
második lépés azon a hosszú úton, amellyel fenntartható pályára állítható a magyar társadalom
népessége.
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