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A visegrádi országok válasza a demográfiai 
kihívásokra – fókuszban a családpolitika

The Response of  the Visegrad Countries to Demographic 
Challenges – Focus on Family Policies

Összefoglalás

A visegrádi országok kiemelt céljai közé tartozik a 
családok védelme és a gyermekvállalás ösztönzése, 
és ehhez a családpolitika eszközrendszerét hívják 
segítségül. A tanulmány a V4 országok család-
politikai intézkedéseit tárja fel és hasonlítja össze 
a közvetlen és közvetett pénzbeli juttatásokra vo-
natkozóan. Csehország, Lengyelország, Magyar-
ország és Szlovákia családpolitikai eszköztárában 
számos egyező elemet találunk: a családi pótlék, 
az anyasági támogatás, a csecsemőgondozási díj, 
a gyermekgondozást segítő ellátás, a lakhatási/
otthonteremtési támogatás és a családi adóked-
vezmények egyaránt megtalálhatók eszközeik kö-
zött. Ugyanakkor eltéréseket is megfigyelhetünk a 
családpolitikai gyakorlataikban, például a támo-
gatások összegében, a jogosultság feltételeiben. A 
legfőbb különbség, hogy Lengyelország és Csehor-
szág gyakran a jövedelmi helyzettől teszi függővé a 
támogatások folyósítását, míg Magyarországon és 
Szlovákiában a legtöbb ellátás alanyi jogon jár. A 
visegrádi országok családtámogatási rendszerei az 
elmúlt években számos elemmel bővültek, melyek 
ma már nemcsak a nagycsaládosokat, hanem az 
egy vagy két gyermeket nevelő családokat is segítik.
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summary

One of  the priority goals of  the Visegrad countri-
es is to protect families and support childbearing, 
using the tools of  family policies. The study exp-
lores and compares family policies elements in 
the Visegrad countries for direct and indirect cash 
benefits. There are a number of  similar elements 
in the family policies of  the Czech Republic, Po-
land, Hungary and Slovakia; family allowances, 
maternity allowances, infant-care allowances, 
childcare allowances, housing / home allowan-
ces and family tax benefits. At the same time, we 
can observe differences in their practices, such as 
the number of  benefits and the conditions of  eli-
gibility. The main difference is that Poland and 
the Czech Republic often make the payment of  
benefits conditional on the income situation of  
families, while in Hungary and Slovakia most 
benefits are universal. In recent years, the family 
support systems of  the Visegrad countries have 
been expanded with several elements that now 
help not only large families but also families with 
one or two children.
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Bevezetés

Napjainkban Európa országainak olyan de-
mográfiai kihívásokkal kell szembenézniük, 
mint a társadalom elöregedése, az alacsony 
születésszámok, és ezek eredményeként a né-
pesség folyamatos csökkenése. Az időskorúak 
arányának emelkedése, és ezzel párhuzamo-
san a munkaképes korúak fogyatkozása szá-
mos társadalmi és gazdasági problémát idéz 
elő (Dursun, 2019; Botos, 2018; Kreiszné et 
al., 2015). Demény (2016:357) a negatív de-
mográfiai tendenciákat egyértelműen Európa 
lakosságának alacsony termelékenységére ve-
zeti vissza: „A válság abból ered, hogy keve-
sebben születnek, mint ahányan meghalnak. 
A termékenység az Európai Unió 28 tagor-
szágának túlnyomó többségében jóval elma-
rad attól a szinttől, amely a népesség egyszerű 
reprodukciójához szükséges.” Amennyiben 
a kelet-közép-európai országokra tekintünk 
még aggasztóbb a helyzet, hiszen az Eurostat 
adatai alapján a termékenységi ráta jelentősen 
elmarad az egyes nyugat-európai országok 
mutatóitól (Eurostat, Fertility statistics). A de-
mográfiai problémák mellett nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül a család intézményének vál-
tozásait sem: napjainkra a nők nagyarányú 
munkavállalásával elterjedtek a kétkeresős 
családmodellek, a hagyományos családi sze-
repek pedig lassan átalakultak. Korábban 
ismeretlen, alternatív családformák jelentek 
meg és terjedtek el, mint például az egyszülős 
családok és a mozaikcsaládok (Czibere, 2020; 
Vaskovics, 2014). Ezzel egyidejűleg társadal-
munkban olyan jelenségeket tapasztalhatunk, 
mint a házasság intézményének leértékelő-
dése, a gyermekvállalásról, nemi szerepekről 
való gondolkodás gyökeres megváltozása, 
vagy éppen a munka és a család életterületek 
között kialakuló feszültségek  (Horváth-Szabó, 
2014).

Hogyan lehet a kedvezőtlen demográfiai 
trendeket és a család kihívásait kezelni? Szá-
mos ország a családpolitika eszközrendszeré-
vel próbálja megoldani a demográfiai prob-

lémákat – melyek kisebb-nagyobb mértékben 
minden európai országban jelentkeznek, ám 
a családpolitikai intézkedések országonként 
jelentősen eltérhetnek. Tanulmányom célja, 
hogy feltárja és összehasonlítsa a Visegrádi 
Együttműködés országainak családpolitikai 
gyakorlatait, különös tekintettel a pénzbeli 
juttatásokra. Elemzésem alapjául azért válasz-
tottam Magyarország mellett Csehországot, 
Lengyelországot és Szlovákiát, mert előzetes 
ismereteim alapján úgy gondoltam, hogy a 
V4 országok egyformán gondolkodnak a csa-
lád intézményéről és hasonló családpolitikával 
rendelkeznek. Temesváry 2016-os tanulmá-
nyában már vizsgálta a témát, azonban a csa-
ládpolitikai eszközök folyamatos megújulása, 
bővülése, és a téma aktualitása indokolja a 
friss elemzéseket. Kutatásom során a követke-
ző kérdésekre keresem a választ:

 – Melyek azok a családpolitikai elemek, 
amelyek mind a négy ország gyakorlatá-
ban megtalálhatók? Milyen hasonlóságo-
kat mutatnak?

 – Milyen eltérések figyelhetők meg a viseg-
rádi négyek családpolitikáját illetően?

Szakirodalmi áttekintésem alapjául család-
politikával kapcsolatos hazai és nemzetközi 
tanulmányok és folyóiratcikkek szolgáltak, az 
összehasonlító elemzéshez pedig elsősorban 
a MISSOC (Mutual Information System on 
Social protection) 2021-es adatbázisát hasz-
náltam fel. 
szakiroDalmi áttekintés

Kijelenthetjük, hogy azok a társadalmak tudnak 
a leginkább fejlődni, melyek a családok stabili-
tására épülnek (Zimmerman, 1947; Sorokin, 
1956). Sorokin (1956) több évezredet és kultúrát 
vizsgálva arra jutott, hogy a társadalmak ösz-
szeomlását rendszerint a család intézményének 
válsága előzte meg. Következtetésképp a csalá-
dok válsága a társadalom egészének stabilitását 
is veszélyezteti. Éppen ezért úgy vélem, hogy a 
bevezetésben ismertetett demográfiai problé-
mákat és a család kihívásait társadalmi ügyként 
kell kezelni, és azokra megfelelő családpolitikai 
intézkedésekkel válaszolni.
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Az alábbiakban feltárom, hogy mit értünk 
a családpolitika fogalma alatt, és milyen célki-
tűzésekkel jött létre. Arra is kitérek, hogy mely 
intézkedéseket soroljuk a családpolitika eszköz-
rendszerébe.

A családpolitika értelmezése

A családpolitikának a szakirodalomban nincs 
egy egységes meghatározása. Hoffman (2013) 
szerint a kifejezés alatt a modern jóléti rendsze-
rek meghatározó elemét értjük, amelynek alap-
vető feladata a családok védelme és támogatása. 
Lakner (2013:139) definíciójában a családok ér-
tékét hangsúlyozza: „a családpolitika a családot 
a társadalom, a nemzeti közösség alapértékének 
tekintő olyan közösségi (állami) politika, amely 
létező intézmények, hozzáférhető szolgáltatások 
és hatékony intézkedések rendszerén keresztül

 – elősegíti a családok belső stabilitását,
 – védi függetlenségét, autonómiáját,
 – növeli szociális biztonságát, társadalmi 

megbecsülését,
 – ösztönzi a gyermekvállalást,
 – erősíti a kapcsolatot a munka világával.”

Amennyiben konkretizálni szeretnénk a csa-
ládtámogatási politikák legfontosabb feladatait 
és céljait, Thevenon (2011) alapján az alábbi 
célkitűzéseket különíthetjük el:

 – Az alacsony jövedelmű gyermekes csalá-
dok támogatása, és ezáltal a szegénység és 
a társadalmi kirekesztés csökkentése.

 – A gyermeknevelés költségeinek részleges 
átvállalása, így csökkentve az életszínvo-
nalbeli különbségeket a gyermekes és a 
gyermektelen családok között.

 – Magas színvonalú gyermekgondozási és 
nevelési-oktatási lehetőségek biztosítása, 
szem előtt tartva a gyermekek érdekeinek 
védelmét, és a kisgyermekkori fejlődés tá-
mogatását. 

 – A foglalkoztatás elősegítése, különös tekin-
tettel a nők munkaerőpiaci részvételének 
ösztönzésére. További fontos szempont 
a munka és a család életterületek össze-
egyeztetésének támogatása, és a családok 
belső stabilitásának elősegítése.

 – A nemek közötti esélyegyenlőség biztosí-
tása.

 – A demográfiai problémák kezelése, mint 
például a termékenységi mutatók javítása 
a születendő gyermekek számának a növe-
lésével.

A családpolitika eszköztára

A családpolitikának rendkívül széles eszköztára 
alakult ki, és számos intézkedést találunk a gya-
korlatban, melyek más-más célokat szolgálnak. 
A különböző szerzők eltérő módokon csopor-
tosítják a családpolitikai eszközöket. A legis-
mertebb osztályozás Gauthier (2000) nevéhez 
fűződik, aki szerint a családpolitikai eszközök 
– szűkebb értelmezés alapján – magukban fog-
lalják a közvetlen pénzbeli juttatásokat (pl. csa-
ládi pótlék, lakástámogatás), és a közvetetteket 
(pl. adókedvezmények); az anyasági és szülési 
szabadságot; illetve a gyermekek napközbeni, 
intézményes gondozási lehetőségeit. Ugyanak-
kor a tágabb értelmezés kiterjeszti a családpo-
litika eszközrendszerét minden olyan elemre, 
mely hatással lehet a családok jólétére, kezdve 
a családbarát vállalati gyakorlatoktól (pl. rugal-
mas munkaidő, távmunka), a családjogon át, a 
különféle szolgáltatásokig (pl. egészségügy, ok-
tatás), kedvezményekig.

Surányi és munkatársai (2010) tanulmányuk-
ban a pénzbeli ellátások és adókedvezmények 
fontosságát hangsúlyozzák, melyet a családpoli-
tikai eszközrendszer legfontosabb csoportjának 
tekintenek. A pénzbeli juttatások a gyermekvál-
laláshoz, gyermekneveléshez kapcsolódnak, és 
többnyire alanyi jogon járnak. A direkt pénzbeli 
támogatások csökkentik a szegénységet és anya-
gilag támogatják a hátrányos helyzetű családo-
kat, de ugyanakkor hozzájárulhatnak a ked-
vezőtlen demográfiai trendek pozitív irányba 
történő alakításához is. Gazdasági hatékonyság 
szempontjából a közvetlen anyagi juttatásoknál 
is meghatározóbb eszközök az adókedvezmé-
nyek, hiszen ösztönzik a nők munkaerőpiaci 
részvételét. A támogatás megvalósulhat a gyer-
mekek után járó jövedelemadó-kedvezmény 
vagy járulékkedvezmény formájában. 
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A családpolitika céljait és az alkalmazott 
intézkedéseket figyelembe véve az egyes orszá-
gokban jelentős eltérések rajzolódnak ki. Mind-
annyian egyetértünk abban, hogy a kelet-kö-
zép-európai családpolitikai rendszerek eltérnek 
a nyugat-európai modellektől. Tanulmányom-
ban a visegrádi országok – Csehország, Len-
gyelország, Magyarország és Szlovákia – csa-
ládpolitikáját tárom fel a pénzbeli juttatásokra 
vonatkozóan.

v4 országok csaláDPolitikája

Tanulmányomnak nem célja, hogy bemu-
tassa a V4 országok földrajzi adottságait, 
történelmét vagy éppen gazdasági helyzetét, 
annyit azonban meg kell említenünk, hogy a 
visegrádi négyek egymáshoz hasonló adottsá-
gokkal, történeti korszakokkal és társadalmi 
értékrendszerrel rendelkeznek, melynek kö-
vetkeztében hasonló jóléti rendszereket épí-
tettek ki a rendszerváltást követően (Inglot, 
2008; Haggard−Kaufman, 2008; Temesváry, 
2016).

A visegrádi országok számára a család 
alapvető fontossággal bír: „Egyetértünk ab-
ban, hogy a család alapvető, természetes, élő 
sejtje a társadalomnak, melyre minden más 
közösség és maga a társadalom egésze épül. 
A család jóléte társadalompolitikai kérdés, s 
egyben a nemzet jövőbeni életminőségének 
záloga. A család az a nemzeti, európai és 
globális közös nevező, amelyet a legnagyobb 
gondossággal kell védeni.” (V4 következteté-
sek, 2017).

Csehország, Lengyelország, Magyaror-
szág és Szlovákia hasonló jellegű és mértékű 
demográfiai problémákkal néznek szembe, 
amelyek leküzdéséhez a családpolitika eszköz-
rendszerét hívják segítségül. A V4 országok 
parlamenti bizottságai a 2017-es budapesti 
találkozójukon kijelentették, hogy egyaránt 
családbarát kormányzásra törekednek, és re-
gionális, nemzeti és helyi szinten is előtérbe 
helyezik a családok védelmét és támogatását. 
A családbarát programok és intézkedések 
végrehajtásán túl európai uniós szinten is 

szorgalmazzák, hogy a családok védelme és a 
gyermekvállalás ösztönzése kiemelt figyelmet 
kapjon (V4 következtetések, 2017). 

2021-ben a visegrádi országok család-
ügyért felelős miniszterei közös nyilatkozat-
ban erősítették meg, hogy a családot tekintik 
az elsődleges közösségnek, és elkötelezettek 
a családi értékek mellett. Kinyilvánították, 
hogy minden lehetséges intézkedést megtesz-
nek annak érdekében, hogy a családok szá-
mára megteremtsék a lehető legjobb környe-
zetet, és hangsúlyozták a V4 országok közötti 
együttműködés – pl. közös kutatások – fon-
tosságát (Joint Declaration of  V4 Ministers 
Responsible for Family Issues, 2021).

A V4 országok családpolitikai intézkedései – közvetlen 
pénzbeli juttatások

A visegrádi országok családpolitikai eszköz-
tárában számos egyező elemet találunk (Te-
mesváry, 2016). Tanulmányom azokkal a 
közvetlen és közvetett pénzbeli juttatásokkal 
foglalkozik, melyek mind a négy országban 
megtalálhatók, s ezáltal összehasonlításokra 
alkalmasak. Az elemzés nem terjed ki a töb-
bi intézkedéscsomagra, pl. a kisgyermekkori 
szolgáltatásokra és a családbarát vállalati 
gyakorlatokra. Kutatásom során elsősorban a 
MISSOC 2021-es adatbázisát vettem alapul, 
és ezt egészítettem ki kormányzati dokumen-
tumokban, weblapokon található informáci-
ókkal. Az egyes támogatások összegét vala-
mennyi ország esetében euróban adtam meg, 
hogy összehasonlításokat tudjunk végezni.

A közvetlen pénzbeli ellátások közül feltá-
rom a családi pótlék, az anyasági támogatás, 
a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondo-
zást segítő ellátás, valamint a lakáscélú, ott-
honteremtési támogatások jellemzőit.

Családi pótlék

A visegrádi országok mindegyikében megtalál-
juk a családi pótlék típusú ellátásokat, melyek 
a pénzbeli juttatások közül talán a legismerteb-
bek. Országonként jelentős eltéréseket figyel-
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hetünk meg a kifizetett ellátások összegében, 
illetve a jogosultság feltételeiben.

Magyarországon a családi pótlék (nevelési 
ellátás, majd iskoláztatási támogatás) alanyi jo-
gon járó támogatási forma, mely a gyermekek 
számához, életkorához, illetve tanulói jogviszo-
nyához kötött. Az ellátás a gyermek nevelésé-
hez és iskoláztatásához nyújt anyagi segítséget 
a tankötelezettség teljes időtartamára, annak 
megszűnését követően pedig a köznevelési in-
tézményben vagy szakképző intézményben ta-
nulmányokat folytató gyermek esetén annak a 
tanévnek a végéig, amelyben a 20. – sajátos ne-
velési igényű tanuló esetén 23. – életévét betöl-
ti. A támogatás összege a gyermekek számától 
függően változik, 2021-ben a következőképpen 
alakult:

 – Egy gyermeket nevelő családban 35 
euró (egyedülálló szülő esetén 39 euró).

 – Két gyermeket nevelő családban 38 
euró gyermekenként (egyedülálló szülő 
esetén 42 euró gyermekenként).

 – Három vagy több gyermeket nevelő csa-
ládban 45 euró gyermekenként (egye-
dülálló szülő esetén 48 euró gyermeken-
ként).

 – Tartósan beteg, fogyatékos gyermeket 
nevelő család esetén 66 euró (egyedülál-
ló szülő esetén 74 euró).

 – 18 év feletti fogyatékkal élő gyermek ese-
tén 58 euró.

 – Nevelőszülőknél/nevelőotthonban élő 
gyermek esetén 42 euró.

Csehországban a szülők jövedelmi helyze-
tétől teszik függővé a családi pótlék igénybe-
vételét: a család jövedelme nem haladhatja 
meg a családi létminimum 2,7-szeresét. Az 
ellátás a tankötelezettség teljesítéséig jár, ezt 
követően akkor vehető igénybe, ha a gyer-
mek nappali tagozaton továbbtanul, vagy 
ha egészségügyi állapotából adódóan (pl. fo-
gyatékosság) nem vesz részt az oktatásban. A 
családi pótlék legfeljebb a gyermek 26 éves 
koráig járhat. A támogatás összegét életkortól 
függően állapítják meg: 2021-ben 6 év alatti 
gyermek esetén 25 euró, 6-15 év közötti gyer-
mek után 30 euró, a gyermek 26 éves koráig 

pedig 35 euró járt. Amennyiben valamelyik 
szülő minimálbért kap, vagy egyéb szociális 
juttatásban részesül (pl. munkanélküli ellátás), 
akkor ennél magasabb családi pótlék is meg-
állapítható.

Lengyelországban is a jövedelemhez kö-
tik a családi pótlék igénybevételét, és így a 
szegényebb családoknak jelent segítséget: 
2021-ben azok a családok igényelhették, me-
lyek esetében az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladta meg a 149 eurót, tartósan beteg 
gyermeket nevelő család esetén a 169 eurót. 
A lengyeleknél a családi pótlék a gyermek 18 
éves koráig jár, azonban kivételeket is meg-
neveznek: továbbtanulás esetén legfeljebb 21 
éves korig, fogyatékkal élő gyermek esetén 
pedig 24 éves korig folyósítható a támogatás. 
Az ellátás havi összegének a megállapításához 
a gyermek életkorát veszik figyelembe: 5 év 
alatti gyermek esetén 21 euró, 5-18 év közötti 
gyermek után 27 euró, 18-24 éves kor között 
pedig 30 euró volt a családi pótlék összege 
2021-ben. A három- vagy többgyermekes 
családok a családi pótlék mellett további 21 
eurós kiegészítést kapnak havonta – amennyi-
ben a családi pótlékra való jogosultság feltéte-
lei fennállnak.

A lengyel kormány 2016-ban bevezette a 
„zloty for zloty” elnevezésű programot, mely 
kiterjesztette a családi pótlékot a jövedelmi 
küszöböt átlépő, magasabb jövedelmű csalá-
dokra is, hozzátéve, hogy az eredetinél ala-
csonyabb támogatási összegre jogosultak. Az 
„500 Plus” elnevezésű program bevezetésével 
pedig a lengyel családok gyermekenként havi 
111 euró bevételhez jutnak, függetlenül a jö-
vedelmi helyzettől és a gyermekek életkorától. 
A támogatás 2019-től már az egy gyermeket 
nevelő családokat is érinti.

Szlovákiában a családi pótlék – csakúgy, 
mint Magyarországon – alanyi jogon jár a 
gyermek 16 éves koráig, vagy legfeljebb 25 
éves koráig, amennyiben a gyermek tovább-
tanult vagy tartósan beteg. 2021-ben a tá-
mogatás havi összege gyermekenként 25,5 
euró volt. Ezen felül egyszeri 104,76 euróra 
jogosultak a szlovák szülők, amikor gyerme-
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kük elkezdi az általános iskola első osztályát. 
Amennyiben a gyermeket nyugdíjas (nagy)
szülők nevelik, további 11,96 euró kiegészítés 
folyósítható havonta.

Anyasági támogatás

Az anyasági támogatás jellegű ellátások 
mind a négy visegrádi ország családpoliti-
kai eszköztárában megjelennek. Akárcsak 
a családi pótlék esetén, ennél a támogatási 
formánál is eltéréseket figyelhetünk meg a 
jogosultsági feltételekben, illetve a támogatás 
összegében. Közös jellemző, hogy az anyasá-

gi támogatás egyösszegben kerül kifizetésre az 
édesanyáknak.

Magyarországon a családi pótlékhoz ha-
sonlóan az anyasági támogatás is független 
a jövedelmi helyzettől, alanyi jogon jár az 
édesanyáknak. Az egyszeri juttatás kifizeté-
sét ahhoz a feltételhez kötik, hogy az anya 
a várandóssága időszakában legalább négy 
alkalommal vegyen részt várandósgondo-
záson. A támogatás összege 2021-ben egy 
gyermek után 183 euró (az öregségi nyugdíj-
minimum 225%-a), ikrek születése esetén 243 
euró (öregségi nyugdíjminimum 300%-a) volt 
gyermekenként.

1. táblázat: A családi pótlék jellemzői a visegrádi országokban 2021-ben

Ország A jogosultság 
feltétele

Összege alapesetben
(gyermekenként, havonta)

Csehország Jövedelemtől függ
6 év alatt: 25 euró

6-15 év között: 30 euró
15-26 év között: 35 euró

Lengyelország Jövedelemtől függ
5 év alatt: 21 euró

5-18 év között: 27 euró
18-24 év között: 30 euró

Magyarország Alanyi jogon jár
1 gyermek: 35 euró
2 gyermek: 38 euró

3 vagy több gyermek: 45 euró

Szlovákia Alanyi jogon jár 25,5 euró

Forrás: saját szerkesztés a MISSOC 2021-es adatai alapján

2. táblázat: Az anyasági támogatás jellemzői a visegrádi országokban 2021-ben

Ország A jogosultság feltétele Összege alapesetben
(gyermekenként, havonta)

Csehország Jövedelemtől függ Első gyermek után: 510 euró
Második gyermek után: 393 euró

Lengyelország Jövedelemtől függ Egy gyermek után: 221 euró

Magyarország Alanyi jogon jár; kötelező 
részvétel 4 várandósgondozáson

Egy gyermek után: 183 euró
Ikerszülés esetén: 243 euró

Szlovákia Alanyi jogon jár
Első három gyermek után: 830 euró

Negyedik és további gyermekek után: 151 euró
Ikerszülés esetén: + 76 euró

Forrás: saját szerkesztés MISSOC 2021-es adatai alapján
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Csehországban az anyasági támogatás 
jellegű ellátás az első, illetve a második gyer-
mek születése után illeti meg az édesanyákat. 
Akárcsak a családi pótlék esetén, a támogatás 
kifizetése jövedelemhez kötött: akkor folyósít-
ható, ha a család jövedelme nem haladja meg 
a családi létminimum 2,7-szeresét. 2021-ben 
az első gyermek után 510 euró, a második 
gyermek után 393 euró járt az arra jogosul-
taknak.

Lengyelországban szintén a jövedelemtől 
teszik függővé az anyasági támogatás kifize-
tését: azoknak a családoknak jár, ahol az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
a 425 eurót. A támogatás összege 2021-ben 
gyermekenként 221 euró volt.

Szlovákiában az édesanyáknak járó támo-
gatás folyósítása alanyi jogú, nem kötődik a 
jövedelmi helyzethez. 2021-ben az első há-
rom gyermek után 830 euró, míg további 
gyermekek születése esetén 151 euró járt. 
Ikerszülés esetén az alapösszeg 76 euróval 
növekedett.

Csecsemőgondozási díj

A csecsemőgondozási díj jellegű ellátások 
mindegyik visegrádi országban elérhetők, és 
közös jellemzőjük, hogy egyaránt társada-
lombiztosítási jogviszonyhoz kötöttek. Jelen-
tős különbségeket találunk az egyes országok 
gyakorlatában, ami a folyósítás idejét, illetve a 
támogatás összegét illeti.

Magyarországon a csecsemőgondozási díj 
(CSED) folyósításának feltétele, hogy az édes-
anya a szülést megelőző két évben legalább 
365 napon át biztosított legyen. A támogatás 
havi rendszerességgel jár a szülési szabadság-
nak megfelelő időtartamra, mely hazánkban 
24 hét. Összege 2021. július 1-től az édesanya 
korábbi átlagjövedelmének 100%-a.

Csehországban a csecsemőgondozási díj 
jellegű ellátás feltétele legalább 270 nap bizto-
sítási jogviszony megléte a szülési szabadságot 
megelőző két évben. A szülési szabadság idő-
tartama normál esetben 28 hét, ikerszülés ese-
tén ez további 9 héttel meghosszabbodik. Ez 
alatt az időszak alatt az édesanyák a korábbi 
jövedelmük függvényében kapnak napi ellátást, 

3. táblázat: A csecsemőgondozási díj jellegű ellátások jellemzői a visegrádi országokban 2021-ben

Ország A jogosultság feltétele
Folyósítás ideje = 
szülési szabadság 

hossza

A támogatás összege a 
nettó bér százalékában

Csehország Biztosítási jogviszonyhoz 
kötött, minimum 270 nap

28 hét
(ikerszülés esetén 37 

hét)

jövedelemtől függ:
 – napi 46 euróig 100%
 – 46-70 euró esetén 60%
 – 70-139 euró esetén 30%

legfeljebb napi 57 euró

Lengyelország Biztosítási jogviszonyhoz 
kötött, minimum 365 nap

20 hét
(ikerszülés esetén 31-

37 hét)

100%, de legalább 221 euró 
havonta

Magyarország Biztosítási jogviszonyhoz 
kötött, minimum 365 nap 24 hét 100%

Szlovákia Biztosítási jogviszonyhoz 
kötött, minimum 270 nap

34 hét
(egyedülálló szülő 

esetén 37 hét,
ikerszülés esetén 43 

hét)

75%

Forrás: saját szerkesztés MISSOC 2021-es adatai alapján
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amelynek kiszámításához a szülést megelőző 
átlagjövedelmet veszik alapul: az ellátás összege 
napi 46 euróig 100%, 46-70 euró esetén 60%, 
70-139 euró esetén 30%. Az ellátás maximuma 
57 euró naponta.

Lengyelországban a szülési szabadság 20 
hétig tart, kivéve ikergyermekek születése 
esetén, mely esetben 31-37 hétre növekszik a 
szabadság időtartama a gyermekek számától 
függően. A csecsemőgondozási díj igénybevé-
telének feltétele az, hogy az édesanya az elmúlt 
két évben 365 nap biztosítással rendelkezzen. 
Az ellátás összege az anya elmúlt egy éves át-
lagkeresetének 100%-a, de legalább 221 euró 
havonta.

Szlovákiában a csecsemőgondozási díj fo-
lyósításának feltétele, hogy az édesanya a 
gyermek születését megelőző két évben lega-
lább 270 nap biztosítási idővel rendelkezzen. 
A szülési szabadság időtartama 34 hét, mely 
egyedülálló édesanya esetén 37 hétre, ikerszü-
lés esetén 43 hétre hosszabbodik. A támoga-
tás összege a szülést megelőző átlagjövedelem 
75%-a.

Gyermekgondozást segítő ellátások

Mindegyik visegrádi országban jelen vannak 
azok a gyermekgondozást segítő, pénzbeli el-
látások, melyek a szülőket rendszeres támoga-
tásban részesítik, így pótolva a kieső munka-
jövedelmüket. Az egyes országokban eltérések 
mutatkoznak a jogosultság feltételeiben, a fo-
lyósítás időtartamában, valamint a támogatás 
mértékében.

Magyarországon az ellátások között meg-
különböztetjük a gyermekgondozási díjat 
(GYED), a gyermekgondozást segítő ellátást 
(GYES) valamint a gyermeknevelési támoga-
tást (GYET). 

GYED-re jogosult az a szülő, aki a gyermek 
születését megelőző két évben 356 napig biz-
tosított volt, és a gyermekét a saját háztartásá-
ban neveli. Egy másik kikötés, hogy a szülő a 
gyermek 6 hónapos koráig nem dolgozhat. A 
GYED a csecsemőgondozási díj lejártát követő 
naptól a gyermek két éves koráig folyósítható, 

ikrek esetében pedig további egy évvel meg-
hosszabbodik a jogosultsági időszak. A támo-
gatás összege jövedelemarányos, az átlagkereset 
70%-a, de gyermekenként legfeljebb a mini-
málbér duplájának 70%-a lehet. A GYED-nek 
különböző változatai kerültek bevezetésre az 
utóbbi években:

 – GYED Extra: 2014 óta a gyermekgon-
dozási díj akkor is megilleti a szülőt, ha 
a gyermeknek testvére születik. Ekkor az 
idősebb gyermek után járó ellátásról sem 
kell lemondania a szülőnek.

 – Diplomás GYED: A felsőoktatási hallga-
tók is igénybe vehetik a gyermekgondo-
zási díjat abban az esetben, ha a gyermek 
születését megelőző két évben legalább 
két aktív félévvel rendelkeznek, valamint 
legfeljebb egy év telt el a hallgatói jogvi-
szony szüneteltetése/megszűnése óta. A 
támogatás összege a minimálbér 70%-a. 
(Mesterképzésben és doktori képzésben 
részt vevő hallgatók esetében a garantált 
bérminimum 70%-a.)

 – Nagyszülői GYED: A Családvédelmi 
Akcióterv keretében lehetővé vált, hogy 
2020-tól kezdődően a még aktív, dolgozó 
nagyszülők is igénybe vegyék a gyermek-
gondozási díjat, amennyiben a szülők he-
lyett vállalják az unoka gondozását. Egy 
időben csak az egyik nagyszülő jogosult a 
támogatásra, de akár több unoka után is 
igényelhetik azt. Az intézkedés a kisgyer-
mekes szülők munkába való visszatérését 
segíti elő (ÁSZ, 2021).

A GYES (korábbi elnevezésén gyermek-
gondozási segély) alanyi jogon járó pénzbeli 
támogatás, mely a gyermekét a saját háztartá-
sában nevelő szülő részére jár. A támogatás fo-
lyósítása alapesetben a gyermek 3 éves koráig 
tart, ám szólnunk kell néhány kivételről, még-
pedig, hogy ikrek esetén 6 évre, tartósan beteg 
gyermek esetén pedig 10 évre hosszabbodik a 
jogosultsági időszak. Csakúgy, mint a GYED 
esetében, a szülő a gyermek féléves koráig nem 
dolgozhat, ám ezt követően időbeli korlátozás 
nélkül végezhet munkát. A gyermekgondozást 
segítő ellátás összege gyermekenként az öreg-
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ségi nyugdíjminimummal egyezik meg, mely 
2021-ben 81 euró volt. A GYES-t a gyermek 
egy éves korától kezdődően a nagyszülő is igé-
nyelheti, azzal a kikötéssel, hogy a gyermek 
három éves koráig nem dolgozhat.

A GYET olyan pénzbeli juttatás, melyre a 
három vagy több gyermeket nevelő családok 
jogosultak. A gyermeknevelési támogatás a 
legfiatalabb gyermek 3 éves korától a 8. élet-
évének betöltéséig folyósítható egészen addig, 
amíg a 18 évnél fiatalabb gyermekek száma 
három alá csökken a családban. A támoga-
tásra jogosult szülő legfeljebb heti 30 órában 
végezhet munkát. Az ellátás havi összege meg-
egyezik az öregségi nyugdíjminimum összegé-
vel függetlenül a gyermekek számától.

Csehországban a gyermekgondozási ellá-
tás univerzális, és legfeljebb a gyermek 4 éves 
koráig folyósítható az egyik szülő részére, aki 
a gyermek gondozását „teljes munkaidőben” 
végzi. A támogatás havi összegét a szülő vá-
laszthatja meg – amennyiben az egyik szülő 
biztosítási jogviszonnyal rendelkezik –, és en-
nek összegét három havonta lehetősége van 
módosítani. 2021-ben az egész időszakra fo-
lyósítható összeg legfeljebb 11775 euró volt, 
ikergyermekek esetén 17663 euró. Amennyi-
ben sem az édesanya, sem az édesapa nem 
rendelkezik betegbiztosítással, abban az eset-
ben az ellátás mértéke havonta legfeljebb 393 
euró lehet.

Lengyelországban a gyermekgondozást se-
gítő ellátás igénybevételének feltétele, hogy a 

támogatásra jogosult szülő a gyermek születé-
se előtt legalább 6 hónapig munkát végezzen, 
és a család egy főre jutó jövedelme ne haladja 
meg az előző évi átlagbér 25%-át. Az ellátás 
összege havi 89 euró, amit általában a gyer-
mek kétéves koráig folyósítanak, ám akadnak 
kivételek is: ikrek vagy egyedülálló szülő eseté-
ben 36 hónapig, tartósan beteg gyermek ese-
tén pedig 72 hónapig jár. 2021-ben Lengyel-
országban bevezetésre került egy újfajta ellátás 
a gyermek gondozási költségeinek fedezésére, 
mely a második, illetve a további gyermek 
születésekor illeti meg a szülőket. A mintegy 
2648,88 eurós támogatást a szülők rugalmasan 
használhatják fel a gyermek egy éves korától 
harmadik életévének betöltéséig (gov.pl/web/
polski-lad/rodzina-i-dom-w-centrum-zycia).

Szlovákiában a gyermekgondozást segítő 
ellátás a gyermek 3 éves koráig illeti meg a 
szülőt, vagy legfeljebb 6 éves koráig, ameny-
nyiben a gyermek tartósan beteg. A támogatás 
összege nem függ a család jövedelmétől: havi 
összege 2021-ben 275,9 euró volt, míg ikergy-
ermekek esetén 25%-kal magasabb. Feltétele, 
hogy a gyermek óvodába, iskolába járjon, 
amennyiben ez nem teljesül, akkor a támoga-
tás összegét három hónapig a felére csökken-
tik. Szlovákiában a gyermekgondozást segítő 
ellátás kiegészül a gyermekgondozási támoga-
tással, melyet a szülők a gyermekük nappali 
ellátásának finanszírozásához igényelhetnek. 
Összege a következők szerint alakult 2021-
ben: havi 280 eurót igényelhetett az a szülő, 

4. táblázat: A gyermekgondozást segítő ellátás jellemzői a visegrádi országokban 2021-ben

Ország A jogosultság feltétele Folyósítás 
ideje

A támogatás havi összege 
alapesetben

Csehország alanyi jogon jár 4 év átlag 245,3 euró
(egész időszakra: 11775 euró)

Lengyelország minimum 6 hónap biztosítási 
jogviszony, jövedelemtől függ 2 év 89 euró

Magyarország alanyi jogon jár 3 év 81 euró

Szlovákia alanyi jogon jár 3 év 275,9 euró

Forrás: saját szerkesztés MISSOC 2021-es adatai alapján
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aki magángondozót fizetett 0-3 éves korcso-
portba tartozó gyermeke ellátásáért, 80 euró 
járt akkor, ha a gyermek állami bölcsődébe 
vagy óvodába járt, és 41,1 euróval lehetett 
számolni abban az esetben, ha a gondozást 
más személy (pl. a nagyszülő) biztosította. 
A 4. táblázat kizárólag a szűken értelmezett 
gyermekgondozást segítő ellátás sajátosságait 
foglalja össze.

Lakhatási/otthonteremtési támogatás

A lakhatási, otthonteremtési támogatás egy 
kevésbé elterjedt családtámogatási forma Eu-
rópában, ám a visegrádi országokban megta-
lálhatjuk valamelyik változatát.

A magyar családpolitika egyik kulcselemét 
az otthonteremtési támogatások jelentik. A 
Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) 
2015-ben került bevezetésre azzal a céllal, hogy 
a magyar családok lakásépítését és -vásárlását 
támogassa, valamint otthonteremtési kamattá-
mogatást nyújtson. (Fontos megjegyezni, hogy 
már ezt megelőzően is működött hazánkban 
úgynevezett otthonteremtési program hasonló 
célokkal.) A vissza nem térítendő támogatás új 
lakás vásárlásához vagy építéséhez, valamint 
ma már használt lakás vásárlásához vagy bőví-
téséhez is igényelhető azzal a feltétellel, hogy a 
család legalább egy gyermeket vállal. Új lakás 
vásárlásakor a támogatás összege egy gyermek 
esetén 1691 euró, két gyermek esetén 7328,72 
euró, három vagy több gyermek esetén 28187,4 
euró. A vissza nem térítendő állami támogatás 
mellé kamattámogatott lakáshitel is felvehe-
tő a gyermekek számától függően, legfeljebb 
42281,1 euró összegben (ÁSZ, 2021).

2019-ben a Családvédelmi Akciótervnek 
köszönhetően tovább bővültek azok a magyar 
családtámogatási eszközök, melyek az otthont-
eremtést segítik elő:

 – Új elemekkel bővült a CSOK, például 
bevezetésre került a falusi CSOK, melyet 
azokon a településeken lehet igényelni, 
ahol a népességszám az elmúlt években 
erőteljesen csökkent. Célja a vidék 
megtartó erejének a növelése.

 – A Babaváró támogatás a fiatalok számá-
ra járul hozzá a felelős életkezdéshez és 
otthonteremtéshez. A 2019-2022 közöt-
ti időszakban igényelhető kamatmentes 
kölcsön összege 28187,4 euró, ami sza-
bad felhasználású. Amennyiben a há-
zaspár gyermeket vállal, akkor 3 éven 
keresztül szünetel a kölcsön törlesztése, a 
második gyermek születését követően pe-
dig elengedésre kerül a tartozás 30%-a, 
míg a harmadik gyermek érkezését köve-
tően a fennmaradó teljes összeget átvál-
lalja az állam. 

 – A jelzáloghitelekhez nyújtott támogatás 
keretében 2019-től a második gyermek 
születését követően 2818,74 eurót, a har-
madik és minden további gyermek szüle-
tésekor pedig 11274,96 eurót vállal át az 
állam a családoktól.

2021-től további elemek kerültek bevezetés-
re a magyar családpolitikába, melyek szintén 
az otthonteremtést hivatottak elősegíteni, mint 
például:

 – Az újépítésű otthonok áfakulcsa 27%-ról 
5%-ra csökkent a 150 négyzetméter alatti 
lakások és a 300 négyzetméter alatti csa-
ládi házak esetében.

 – Illetékmentesség jár azoknak a csalá-
doknak, akik a Családi Otthonteremtési 
Kedvezménnyel vásárolnak új vagy hasz-
nált ingatlant.

 – Az otthonfelújítási támogatás bevezeté-
sével az állam a lakásfelújítási költségek 
felét, de legfeljebb 8413,06 eurót átvállal 
azoktól a családoktól, amelyek legalább 
egy gyermeket nevelnek.

 – Tovább bővült a CSOK igénybevételé-
nek lehetősége a családi házak tetőteré-
nek beépítéséhez, mely által lehetővé vált 
a többgenerációs otthonok kialakítása 
(ÁSZ, 2021).

Csehországban lakhatási támogatás segíti 
a családokat kiadásaik fedezésében. Az ellá-
tást azok a családok igényelhetik, ahol a lak-
hatási költségek – pl. bérleti díj, energiakölt-
ségek – meghaladják a család jövedelmének 
30 százalékát (Prágában a 35 százalékát). A 
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támogatás összegét családonként állapítják 
meg, a gyermekek számától, a lakás típusától, 
a településnagyságtól függően. Ezen túlme-
nően úgynevezett lakáspótlék is igényelhető a 
leginkább rászoruló családok számára (MIS-
SOC, 2021).

Lakhatási költségeik fedezésére a len-
gyel családok is igényelhetnek támogatást, 
melynek összegét egyedileg állapítják meg. 
Lengyelországban az elmúlt évtizedben 
több otthonteremtési program működött 
(„Family-at-Home”, „Homes for the Young”, 
„Home Plus”), melyeket azzal a céllal hozták 
létre, hogy támogassák a lengyel fiatalokat és 
családokat saját lakásuk/házuk megvásárlá-
sában (Heldak–Pluciennik, 2019). 2021-ben 
a magyar Családi Otthonteremtési Kedvez-
ményhez hasonló lakáshitel konstrukciót ve-
zettek be, melynek keretében a lakáshitelek 
felvételéhez szükséges saját hozzájárulást 
22063 euróig az állam biztosítja. A család 
bővülésével a hiteltörlesztéshez vissza nem 
térítendő állami támogatás is jár: a második 
gyermek születése után 4412,60 euró, majd 
a harmadik és további gyermek születését 
követően további 13237,80 euró összegben. 
Szintén a családokat segíti az az intézkedés, 
mely lehetővé teszi, hogy a 70 négyzetmé-
ternél kisebb családi házak építését bejelen-
tés alapján, hatósági engedély nélkül el lehet 
kezdeni, időt és pénzt megtakarítva így (gov.
pl/web/polski-lad/rodzina-i-dom-w-cent-
rum-zycia).

Szlovákiában az Állami Lakásfejlesztési 
Alapon keresztül támogatják a fiatal háza-
sokat. A 35 évnél fiatalabb házaspárok – az 
életkori korlát mindkét félre vonatkozik – 
maximum 120000 eurós hitelt igényelhetnek 
igen kedvező kamatlábbal. A támogatást új 
vagy használt lakás/ház építésére/vásárlásá-
ra, illetve felújításra egyaránt fel lehet hasz-
nálni. A támogatáshoz való hozzájutás nem 
kapcsolódik a gyermekvállaláshoz, ugyanak-
kor gyermek születését követően 2000 euró 
elengedésre kerül a hitel összegéből (sfrb.sk/
ziadatel/mladomanzelska-pozicka).

a v4 országok csaláDPolitikai intézkeDé-
sei – kÖzvetett PénzBeli juttatások

A családtámogatási eszközök fontos csoport-
ját képezik a közvetett pénzbeli juttatások, 
melynek legismertebb változatát az adó-
rendszeren keresztül adható családtámoga-
tások jelentik. A családi adókedvezmény va-
lamennyi visegrádi országban megtalálható, 
összege azonban országonként eltér.

Magyarországon az adórendszeren ke-
resztül nyújtott családtámogatások között 
megkülönböztetjük a családi adó- és járu-
lékkedvezményt, valamint egyéb kisebb 
mértékű adókedvezményeket, úgy, mint az 
első házasok adókedvezménye, a négy- vagy 
többgyermekes anyák, illetve a 25 év alatti 
fiatalok személyi jövedelemadó-mentessé-
ge (csalad.hu). A családi adókedvezmény 
hazánkban nemcsak a személyi jövedelem-
adóból, hanem a társadalombiztosítási já-
rulékból is érvényesíthető. Igénybevételének 
feltétele a családi pótlékra való jogosultság, 
és már a várandósság 91. napjától igényel-
hető. Az adókedvezmény összege a gyerme-
kek számától függően változik: 2021-ben egy 
gyermek esetén 336 euró, két gyermek után 
684 euró, míg három vagy több gyermek 
esetén 1128 euró volt az adókedvezmény 
éves összege (MISSOC, 2021).

A Csehországban alkalmazott családi 
adókedvezmény rendszere hasonlóságot 
mutat a hazaival. A szülő akkor jogosult az 
adókedvezményre, ha a saját háztartásában 
neveli a 18 év alatti (továbbtanulás vagy tar-
tós betegség esetén 26 év alatti) gyermekét. 
Jogosultság esetén az adóalapot meghatáro-
zott összeggel csökkentik, mely a gyermekek 
számától függően alakul: évi 623 euró ked-
vezmény jár az első gyermek után, 915 euró 
a második gyermek után, és 1141 euró a har-
madik és a további gyermekek születését kö-
vetően (PWC, Worldwide Tax Summaries).

Lengyelországban a családi adókedvez-
mény összege szintén a gyermekek számától 
függően kerül megállapításra. 2021-ben a 
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következőképpen alakult: egy gyermek után 
a jövedelemadó évi 245 euróval csökkent, 
amennyiben a szülők éves jövedelme nem 
haladta meg a 24754 eurót, egyedülálló szü-
lő esetén ennek felét. A második gyermek 
után szintén évi 245 euró családi adókedvez-
mény járt, majd a harmadik gyermek szüle-
tését követően már 442 euróra emelkedett a 
kedvezmény összege. A negyedik és minden 
további gyermek után évi 596 euró járt. Fon-
tos kiemelni, hogy a második gyermek szüle-
tését követően már nem veszik figyelembe a 
család jövedelmi helyzetét. Továbbá az adó-
rendszeren keresztül adható támogatások 
között említeném meg a 26 év alatti fiatalok 
személyi jövedelemadó mentességét (PWC, 
Worldwide Tax Summaries).

Szlovákiában a jövedelemadó kedvezmény 
azon szülők részére biztosított, akik a gyerme-
küket (legfeljebb 25 éves koráig) a saját ház-
tartásukban nevelik. A családi adókedvezmény 
összege 2021-ben gyermekenként a követke-
zőképpen alakult: a gyermek hatéves koráig 
557,3 euró, 6-15 éves koráig 473,6 euró, míg 
15 éves kora felett 278,6 euró adóból levonha-
tó kedvezmény járt (MISSOC, 2021).

Összegzés

Tanulmányomban a visegrádi országok csa-
ládpolitikai intézkedéseit vázoltam fel, és 
vetettem össze a pénzbeli juttatásokra vo-
natkozóan. A V4 országok családpolitiká-
ját tekintve megállapíthatjuk, hogy hasonló 
eszköz- és intézkedéscsomagokkal rendel-
keznek, ugyanakkor mélyebb vizsgálatokat 
követően számos eltérést is felfedezhetünk az 
alkalmazott eszközök sajátosságaiban, felté-
telrendszereiben. Tanulmányomban szóltam 
a közvetlen pénzbeli ellátásokról, valamint 
az adórendszeren keresztül adható, közvetett 
családtámogatásokról. A terjedelmi korlátok 
miatt a többi kategóriára nem tértem ki.

A családpolitikai intézkedések legfonto-
sabb csoportját a közvetlen pénzbeli juttatá-
sok jelentik, amelyek közül a családi pótlék, 
az anyasági támogatás, a csecsemőgondozá-
si díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és 
a lakáscélú/otthonteremtési támogatások 
egyaránt megtalálhatók a visegrádi orszá-
gok eszközei között. A családi pótlék és az 
anyasági támogatás Csehországban és Len-

5. táblázat: A családi adókedvezmény jellemzői a visegrádi országokban

Ország Adókedvezmény éves összege

Csehország
1 gyermek után: 623 euró 
2 gyermek után: 915 euró

3 vagy több gyermek után: 1141 euró

Lengyelország

1 gyermek után: 245 euró (feltétel: a szülő éves jövedelme ne haladja meg 
24754 eurót)

2 gyermek után: 245 euró
3 gyermek után: 442 euró

4 vagy több gyermek után: 596 euró

Magyarország
1 gyermek után: 336 euró
2 gyermek után: 684 euró

3 vagy több gyermek után: 1128 euró

Szlovákia
0-6 éves: 557,3 euró
6-15 éves: 473,6 euró

15 éves kora felett: 278,6 euró

Forrás: saját szerkesztés a MISSOC és a PWC 2021-es adatai alapján
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gyelországban a jövedelemtől függ, s ezál-
tal elsősorban az alacsonyabb jövedelmű 
családokat segíti, míg Magyarországon és 
Szlovákiában alanyi jogon jár minden édes-
anyának. A családi pótlék összege országon-
ként hasonlóképpen alakul, ám az anyasági 
támogatás esetén jelentős eltéréseket figyel-
hetünk meg: Magyarországon és Lengyel-
országban alacsonyabb, Csehországban és 
Szlovákiában jóval magasabb az egyösszegű 
kifizetések összege. A csecsemőgondozási 
díj jellegű ellátások esetén a folyósítás ideje 
a szülési szabadság hosszával egyezik meg, 
mely országonként eltérő: 20 hét (Lengyel-
ország) és 34 hét (Szlovákia) között változik. 
Az ellátás kifizetése mind a négy országban 
biztosítási jogviszonyhoz kötött. Hazánkban 
és Lengyelországban a szülési szabadság 
időtartamára az édesanya korábbi átlagjö-
vedelmének 100%-a jár, Szlovákiában 75%-
a, míg Csehországban a csecsemőgondozási 
díj összegét is a jövedelemtől függően álla-
pítják meg. A gyermekgondozást segítő el-
látás többnyire alanyi jogon jár a visegrádi 
országokban, kivétel ez alól Lengyelország, 
ahol a támogatás folyósítása jövedelmi kor-
láthoz kötött. Eltéréseket figyelhetünk meg 
a jogosultság időtartamában és az ellátás 
havi összegében is: a leghosszabb ideig (4 év) 
Csehországban jár, s havi összege Szlovákiá-
ban a legmagasabb (276 euró). Kiemelendő 
Magyarország példája, ahol olyan további 
pénzbeli juttatásokat is megtalálunk, mint a 
gyermekgondozási díj és annak változatai, 
valamint a gyermeknevelési támogatás.

Az otthonteremtési támogatásokra a vi-
segrádi országok közül Magyarországon 
fektetik a legfőbb hangsúlyt. Hazánkban 
rendkívül széles körű támogatási lehetősé-
gek állnak a családok rendelkezésére lakás-
vásárlásra, építésre. Úgy vélem, hogy a ma-
gyar családpolitika legnépszerűbb elemeit 
a Családi Otthonteremtési Kedvezmény és 
a Babaváró támogatás jelentik. A visegrádi 
négyek közül Lengyelországban találunk a 
magyarhoz hasonló jellegű otthonteremtési 
programot.

A közvetlen pénzbeli juttatások mellett 
mindegyik visegrádi ország gyakorlatában 
fellelhetők az adórendszeren keresztüli csa-
ládtámogatások. Ezek közül a legismertebb 
a családi adókedvezmény, amelyet többnyire 
a gyermekek számától függően állapítanak 
meg, kivéve Szlovákiában, ahol az életkort 
veszik figyelembe. Az adókedvezmény össze-
ge egy gyermek után a cseheknél a legmaga-
sabb, a lengyeleknél – ahol a jövedelmi hely-
zettől is függővé teszik – a legalacsonyabb. 
Kiemelendő, hogy hazánkban a társada-
lombiztosítási járulékból is érvényesíthető a 
családi adókedvezmény, sőt további adóked-
vezmények biztosítottak az első házasoknak, 
a négy- vagy többgyermekes édesanyáknak, 
illetve a 25 év alatti fiataloknak.

Összességében kijelenthetjük, hogy a vi-
segrádi országok családtámogatási rend-
szerei számos eszközzel bővültek az elmúlt 
években. A támogatások leginkább a nagy-
családosoknak kedveznek, ám az egy, illetve 
két gyermeket nevelő családok is egyre több 
kedvezményhez jutnak. Fontos megjegyez-
ni, hogy míg Lengyelország és Csehország 
többnyire a jövedelmi helyzettől teszi függő-
vé a támogatások folyósítását, s így leginkább 
a rászoruló családokat támogatja, addig ha-
zánkban és Szlovákiában a legtöbb családtá-
mogatás alanyi jogon jár. 

A későbbiekben szükségesnek tartom a 
most kimaradt kategóriák – pl. családbarát 
vállalati gyakorlatok, kisgyermekkori uni-
verzális ellátások – vizsgálatát is annak érde-
kében, hogy teljes körű képet kapjunk a V4 
országok családtámogatási rendszereiről. S 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül az elmúlt 
években bevezetett és megújított családpo-
litikai intézkedések eredményeit. A család-
támogatások hatására valóban javultak a 
demográfiai mutatók? Úgy gondolom, hogy 
erre a kérdésre csak hosszabb idő elteltével 
tudunk válaszolni, ám az eddig ismert ered-
mények bizakodásra adnak okot. Az Állami 
Számvevőszék elemzése bemutatja, hogy 
2010 és 2018 között a visegrádi országokban 
növekedett a termékenységi ráta, például 
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hazánkban 1,25-ról 1,55-ra (ÁSZ, 2021). 
Az elemzés előrevetíti, hogy egyéb tényezők 
mellett a családpolitika is képes lehet pozitív 
hatást gyakorolni a demográfiai folyamatok-
ra.
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