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KISGYEREKES ÉVEK
Örültem neki, hogy a kormány 2010-ben visszaállította a három éven át tartó gyest, 
így a gyerekek fokozatosan „nőhetnek bele” a tágabb környezetükbe, és kevésbé érzik 
durva elszakításnak a gyerekközösségbe járást. Egyes nőjogi aktivisták szerint elveszi 
a nők kedvét a mielőbbi munkába állástól, így kiszolgáltatottságukat növeli, de nincs 
igazuk, mert a szabad választás lehetősége nyitott: aki dolgozni akar, az a 2014 óta 
létező gyed extra mellett korlátlanul vállalhat munkát a gyerek féléves korától. Ha 
pedig a gyerek elmúlik egyéves, a munkába visszatérő szülő fizetése mellett a család 
megkapja a családtámogatást is. Persze ahhoz, hogy ezt jól ki lehessen használni, 
sokkal több családbarát munkáltató kellene! Az ő ösztönzésükre is vannak már jó 
példák.

További segítséget jelent a „testvér gyed”, azaz a korábbi gyerek után kapott 
ellátások további folyósítása újabb gyerek születése esetén. Akik még egyetemista 
korukban családot alapítanak, azoknak nagy segítség lehet a „diplomás gyed”. Ez 
eddig a gyerek egyéves koráig járt, jövő évtől már kétéves korig vehetik igénybe 
a nappali tagozaton tanuló lányok vagy fiúk. Fontosnak tartom, hogy egyre több 
juttatás megilleti az apákat is, mert rájuk is szükség van a gyereknevelésben, ezt jó 
tudatosítani! 

Divat lekicsinyelni a gyed és gyes összegét – de ha belegondolunk, hogy a legtöbb 
nyugati országban hírből sem ismerik az ilyen támogatásokat, akkor már egészen 
másképp értékeljük. Ha nagyszüleink, szüleink családalapítási körülményeit 
összehasonlítanánk a gyerekeink mai lehetőségeivel, lenne okunk irigykedni nekünk, 
idősebbeknek.

Gyerekeim már fiatal felnőttek. Kortársaik körében gyakran találkoznak a dilemmával: hol érdemesebb élni, 
családot alapítani, itthon-e vagy külföldön? Nekünk, idősebbeknek se mindegy, hogy csak szkájpon látjuk-e 
majdani unokáinkat, vagy gyakran megölelhetjük őket, és segíthetünk testi-lelki növekedésükben. Ez arra 
késztetett, hogy alaposan utánajárjak a családtámogatásoknak.

ÉRDEMES MAGYARORSZÁGON 
CSALÁDOT ALAPÍTANI
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A jólétben élők el se tudják képzelni, milyen nagy 
a jelentősége az ingyenes óvodai-iskolai étkezésnek azok 
számára, akik kizárólag az oktatási intézményekben 
kapnak meleg (és megfelelő minőségű) ételt. Ezért 
becsülöm nagyra, hogy Magyarországon közel félmillió 
gyereknek biztosít ingyenes intézményi étkezést 
az állam. Egyre több iskolára és (közel 450 ezer) gyerekre 
terjesztik ki az iskolatej-programot – tudom, nem 
mindenütt fogadják ezt a gyerekek kitörő örömmel, 
mégis nagyon fontos, hogy tejhez (és kefirhez, 
joghurthoz is) juthassanak. A gyerekek egy része magától 
gyümölcsöt és zöldséget se eszik szívesen, mégis 
nagyon fontos, hogy erre ösztönözzék őket az oktatási 
intézményekben, és erre is lehetőség nyílik ma már közel 
550 ezer gyerek esetében.

A CSALÁDI KASSZA
A családi adókedvezmény 
magyarországi rendszere lehetővé 

teszi, hogy a dolgozó emberek többségének az állam 
a munkájukból származó jövedelmük utáni 
adóból ad vissza támogatást, így nem segélyekért 
kell folyamodniuk. A kétgyermekes családok 
adókedvezménye 2019-ig négy lépcsőben a duplájára, 
családonként havi 40 000 forintra emelkedik. Ez 
évente akár 240 ezer forint többletet jelenthet a családi 
kasszában. A későbbi adókedvezmények „előszobája” 
a friss első házasok havi 5000 forintos adókedvezménye 
két éven át. Nem hatalmas összeg, de kifejezi 
a megbecsülését a házasságban vállalt elköteleződésnek, 
felelősségvállalásnak. Két év alatt 120 ezer forint gyűlik 
belőle össze, ami már nem kis zsebpénz. 
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KIS SAJÁT OTTHON IS ELÉG 
A NAGY ELHATÁROZÁSHOZ
Nagyon fontos a fiatalok életében 

az önálló otthon. Ez az, ami miatt a leginkább 
hajlamosak erejükön felül eladósodni (amint 
a devizahitelesek szomorú esetei is mutatták). 
A mostani otthonteremtési támogatások esélyt adnak 
a kisebb adósságfelhalmozásra. A CSOK akár 10 millió 
forinttal növelheti a lakásvásárlásra vagy -építésre 
fordítható pénzösszeget, akik pedig három gyereket 
vállalnak, további 10 millió forintos kedvezményes 
hitelhez juthatnak. Az utóbbi időkben megélénkült 
a gazdasági válság utáni években ijesztően pangó 
ingatlanpiac. Ebben szerepe van az 5%-ra csökkentett 
áfának az új lakások építésekor, illetve vásárlásakor, 
valamint a CSOK kiterjesztésének is.

Úgy vélem, hogy Magyarországon a népesedési 
gondokat elsősorban a gyermekvállalási kedv 
ösztönzésével lenne jó megoldani. Ha egy fiatal pár azt 
érzi, hogy a gyerek születése az öröm mellé nemcsak 
gondokat, hanem anyagi és erkölcsi megbecsülést is 
hoz, nagyobb bátorsággal vállalkozik a szép feladatra. 
Az ösztönző törekvések nem hiábavalók, ezt mutatja 
a termékenységi ráta, amely a 2010-es 1,25-ös szintről 
(ami akkor a legalacsonyabb volt az Unióban) 2016-ra 
1,49-re emelkedett.  

A JÖVŐRE IS GONDOLNI KELL!
A nyugati országokban az a tapasztalat, 
hogy megnő a gyerekvállalási kedv ott, 

ahol a nők biztonságban érzik a szülés és gyereknevelés 
idején is a munkahelyüket, vagyis nem úgy készülnek 
erre az időszakra, mint tanult hivatásuk feladására és 
az elszegényedésre. Már említettem a gyed extrát, de 
ehhez szükség van bölcsődei férőhelyekre is. Az utóbbi 
években sok új bölcsődét építettek és korszerűsítettek. 
Kormánytervek szerint 2020-ra 60 ezerre nő a három 
éven aluli gyermekek elhelyezését biztosító bölcsődei 
helyek száma, és erre igény is van. 

A közbeszéd úgy emlegeti a gyerekek taníttatását, 
mint ami egy átlagos jövedelmű család számára egyenes 
út az anyagi csődhöz. Ez is letörheti a gyerekvállalási 
kedvet: akik eredetileg hármat terveztek, lehet, hogy 
emiatt csak kettőt vállalnak, akik kettőt, azok csak 
egyet… Nagy anyagi áldozat az igényes iskoláztatás, ezért 
nem mindegy, hogy ehhez milyen segítséget kap egy 
család. Az utóbbi években jelentős az előrelépés ezen 
a téren: a 2013/14-es tanév óta felmenő rendszerben egyre 
több iskolás kapja ingyen a tankönyvet (idén már közel 
egymillió diák!), 2014 óta pedig fokozatosan és jelentősen 
csökkennek az állami kiadású tankönyvek árai. 

Én családbarát lehetőségként tartom számon 
a Nők40-et, vagyis hogy a nők negyvenéves 
munkaviszony után jogosultak a teljes állami 
nyugdíjra. Ezzel a nők egy jelentős csoportjának 
még ereje teljében lehetősége nyílik besegíteni 
nagymamaként az unokái nevelésébe.

Tématámogatás. Készült Magyarország Kormánya támogatásával.36 TANDEM



SZERENCSE
A KULTÚRA
SZOLGÁLATÁBAN
Mindannyian hiszünk abban: a ma tehetségeiből
lesznek a jövő világhírű művészei, alkotói. 

Ezért vagyunk büszkék arra, hogy a Szerencsejáték Zrt.
csak a tavalyi évben több milliárd forinttal támogatta
a hazai kultúra fejlődését. 

Köszönjük, hogy játékával Ön is hozzájárul
a magyar tehetségek sikereihez! 

MERT VANNAK ÜGYEK, AMIKET NEM BÍZHATUNK 
CSAK A SZERENCSÉRE. 



A Családbarát Médiáért-díj évek óta rangos elismerése 

azoknak az újságíróknak és szerkesztőknek, akik 

a nyomtatott, az elektronikus vagy online sajtóban 

következetesen kiállnak a családi élet értékei 

mellett. A díjat a Képmás szerkesztősége hívta életre 

2007‑ben, és a Média a Családért Alapítvány osztja ki.

Az évi 12 jelöltet nyolctagú szakmai zsűri választja 

ki a print és elektronikus médiamegjelenések közül. 

Az aktuális hónap győztesével interjút 

olvashatnak lapunkban. 

Decemberben választjuk ki a Családbarát Médiáért-

díj 2017 magyarországi és külhoni díjazottjait, akik 

500 000 Ft jutalmat kapnak.

Bővebb információ: www.mediaacsaladert.hu, 

facebook.com/mediaacsaladert

SEGÍTSEN MEGTALÁLNI 
A HÓNAP JELÖLTJÉT!

Ajánljon olyan nyomtatott vagy 
elektronikus sajtóban megjelent, illetve 

rádióban, televízióban sugárzott anyagot, 
országos vagy határon túli médiából, amely 

a családot mint értéket jeleníti meg!

Javaslatát az info@mediaacsaladert.hu 
címre várjuk.

AZOK KÖZÖTT, AKIK A KRITÉRIUMOKNAK 

MEGFELELŐ JELÖLÉST (ÚJSÁGCIKKET,  

RÁDIÓ‑ VAGY TÉVÉMŰSORT, ONLINE 

TARTALMAT) KÜLDENEK NEKÜNK, HAVONTA 

KISORSOLUNK EGY AJÁNDÉKOT.

Támogatók

Emberi Erőforrások
Minisztériuma




