2017-ben a családok érdekében a kormány által prioritásként kezelt főbb
területek és fontosabb változások
A fentiekkel összhangban a 2017. évi főbb célterületek és a legfontosabb változások az
alábbiak:
a. Családok helyzetének javítása
Jövőre is fennmarad a munka és a gyermeknevelés megbecsülésére épülő családi
adórendszer. A jövedelmeket Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadó
kulcsa (15%) terheli, a gyermeknevelést pedig továbbra is családi adókedvezménnyel
segíti a Kormány.
2016-tól kezdődően négy év alatt fokozatosan kétszeresére nő a két gyermeket nevelő
családok által érvényesíthető családi kedvezmény mértéke. A 2015. évi,
gyermekenkénti havi 10 ezer forintról évente egyenlő összeggel emelkedik a
családokat megillető kedvezmény, amelynek mértéke eltartottanként 2017-re 15 ezer
forintra, 2019-ig 20 ezer forintra növekszik. Az intézkedés évente közel 15 milliárd
forinttal javítja majd az érintett 380-390 ezer adózó jövedelmi helyzetét.
2017-től a munkahelyi bölcsődék támogatása segíti a kisgyermekes szülők
munkavállalását, amelynek üzemeltetésével kapcsolatosan felmerült adóévi költségek,
ráfordítások elismert költségként nem növelik a társasági adóalapot a jövő évtől.
Emellett a munkahelyi bölcsődék fenntartói közvetlen állami támogatásra is jogosulttá
válnak.
Az előző évek stabil költségvetése és kiszámítható gazdaságpolitikája tette lehetővé,
hogy a Kormány az elmúlt évtizedek legnagyobb otthonteremtési programját hirdesse
meg. A program a gazdasági növekedés közvetlen ösztönzésén túl olyan
nemzetstratégiai fontosságú célkitűzések megvalósításához járul hozzá, mint a
kedvezőtlen demográfiai trend megfordítása, illetve a szakképzett munkaerő itthon
tartása. Az otthonteremtési program pozitív társadalmi és gazdasági hatásai hosszabb
távon is érvényesülnek majd a születésszám növekedésével, továbbá a családalapítás
előtt álló fiatal családok élethelyzetének javulásával. A programra fordított
költségvetési kiadások így hosszabb távon megtérülnek, erősítik a költségvetés hosszú
távú fenntarthatóságát.
Az új otthonteremtési program egyrészt a családok otthonteremtési kedvezményét
(vissza nem térítendő támogatását) és a hozzá kapcsolódó kamattámogatott hitelt,
másrészt a lakásértékesítési áfa csökkentését, illetve a Nemzeti Otthonteremtési
Közösségek kialakításának ösztönzését jelenti.
Az otthonteremtési kedvezmény révén lakáshoz jutó családokban megszülethetnek a
vágyott gyermekek. Azok a fiatalok, akik három gyermeket nevelnek, vagy 10 éven
belül vállalják három gyermek megszületését, azonnal jogosulttá válnak a tízmillió
forintos kedvezményre. A konstrukció lehetőséget nyújt a fokozatos igénybevételre,
azaz a családok minden megszülető gyermek után megkaphatják a támogatás
következő részét. Az új lakások értékesítésénél a 27%-os általános áfakulcs 5%-ra
csökkent. Így bárki, aki lakást vásárol az elkövetkezendő négy évben, ebben a
kedvezményben részesül. Annak érdekében, hogy ne szenvedjenek hátrányt az
önállóan építkezésbe kezdő családok, a Kormány adó-visszatérítési támogatást vezetett
be számukra. Ez azt jelenti, hogy ha az építtető magánszemély nem fővállalkozót bíz

meg, hanem maga szervezi az építkezést, a megvásárolt építőanyagokról, illetve
igénybe vett építőipari szolgáltatásokról kiállított számlák áfatartalmának különbözetét
5 millió forintig vissza tudja igényelni.
Az otthonteremtési program további eleme a NOK. A konstrukcióhoz csatlakozó tagok
kötelezettséget vállalnak egy meghatározott összeg befizetésére, előre meghatározott
ütemben. Az új lakás vásárlásához a megtakarításon felül a még hiányzó összeget a
közösség kamatmentesen megelőlegezi azoknak a tagoknak, akiket sorsolással
választanak ki a több mint 10 éves futamidő alatt. A konstrukcióhoz állami támogatás
is jár, amelynek mértéke a befizetési kötelezettség 30%-a, de legfeljebb havi 25 ezer
forint. A megtakarításokat csak új ingatlan vásárlására lehet fordítani.
b. Munkahelyteremtés, rászorulók támogatása
A Kormány a 2017. évben is folytatja eddigi foglalkoztatáspolitikáját, amelynek
elsődleges célja a „segély helyett munkát”-elv érvényre juttatása. Továbbra is fontos,
hogy becsületes munkával az emberek megfelelő életkörülményeket teremthessenek
maguk és családjuk részére, és ne segélyekből kelljen megélniük. A 2015. évben e
célnak megfelelően átalakításra került a segélyezési rendszer, a 2016. év pedig az
állam és az önkormányzatok közötti átlátható munkamegosztás új rendszerének
megszilárdítását szolgálja. A települési támogatás mint új önkormányzati szociális
ellátás 2015. évi bevezetésével az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a
támogatások nagyságáról és formájáról, biztosítva a helyi igényekhez való nagyfokú
alkalmazkodást, egyúttal a szociális ellátások igazságosabb elosztását. Ugyanakkor
fontos hangsúlyozni, hogy az önkormányzatok továbbra is számíthatnak az állam
segítségére egyes szociális feladataik biztosításához, jövedelemtermelő képességük
függvényében. A Kormány intézkedései és a 2017. évi gazdasági környezet kedvező
alakulása lehetővé teszi, hogy egyre többen dolgozhassanak.
A Munkahelyvédelmi Akció azon csoportok foglalkoztatását célozza, amelyek
aktivitási rátájukban elmaradnak a régiós országoktól, és amelyek jellemzően
erősebben reagálnak a különféle adórendszerbeli ösztönzőkre. A kedvezményezett
munkavállalói csoportok a 25 év alattiak, 55 év felettiek, gyesről visszatérők, tartós
munkanélküliek, pályakezdők, szakképzettséget nem igénylő vagy mezőgazdasági
munkakörben dolgozók.
2017-től a közfoglalkoztatás időtartama is beleszámít az álláskeresési időszakba,
ennek értelmében az így foglalkoztatottak is jogosulttá válhatnak a Munkahelyvédelmi
Akció kedvezményére a tartós munkanélküli kategóriában, ezzel elősegítve a
leghátrányosabb munkaerőpiaci csoportok tartós elhelyezkedését.
A Kormány az ingyenes tankönyvellátás felmenő rendszerű kiterjesztésével is
támogatja a családokat. 2014. január 1-jével új alapokra helyeződött az iskolai
tankönyvellátás, amelynek célja az volt, hogy annak egységesítésével az iskolákban
kizárólag oktatási-szakmai szempontok alapján történjen a tankönyvek kiválasztása és
megrendelése, a tankönyvbeszerzés átláthatósága növekedjen, csökkenjenek a szülők
terhei, valamint a költségvetés számára a tankönyvellátással járó kiadások. Az állami
tulajdonú tankönyvkiadás mellett az általános iskolákban felmenő rendszerben, a
2013/2014. tanévtől fokozatosan bevezetik az ingyenes tankönyvellátást. A nemzeti
köznevelésről szóló törvény alapján 2017-re az ingyenes tankönyvellátás a teljes alsó

tagozatra és a felső tagozat 5. évfolyamára terjed ki, ehhez a költségvetés biztosítja a
tankönyvcsomagok fedezetét, továbbra is megtartva a még hiányzó felsőbb
évfolyamoknál a rászorultságalapú ingyenesség forrásfedezetét. Mindezek mellett a
hit- és erkölcstanoktatást szervező egyházi jogi személyeket a tanulólétszámhoz
igazított ingyenes tankönyvellátás továbbra is megilleti, amely a 2016/2017. tanévtől
immár az összes alapfokú oktatási évfolyamon oktatott tanuló után jár.
A Kormány a családok támogatását, azon belül is a gyermekétkeztetési feladatok
finanszírozását az utóbbi évek során mindvégig kiemelt területként kezelte. A
bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés 2015. szeptember 1-jétől történő
kiterjesztéséből adódóan soha nem látott mértékben bővült a kisgyermekeket ellátó
intézményrendszerben a térítésmentes étkeztetés lehetősége, továbbá 2016-tól a
Kormány – a korábbi nyári gyermekétkeztetéshez képest – az összes nevelési/oktatási
szünidőben lehetővé tette a rászoruló gyermekek étkezését. Ezen intézkedések tovább
csökkentik a családok gyermekneveléssel összefüggő terheit, valamint hozzájárulnak a
jövő generációinak egészséges fejlődéséhez, ezzel bizonyítva a Kormány
elkötelezettségét a gyermekek megfelelő ellátása iránt. E kiemelt célkitűzés
megvalósításához a 2017. évben további források bevonására kerül sor, a 2016. évre
tervezett – ez idáig példanélküli – 71,7 milliárd forint összegen felül ugyanis további
2,2 milliárd forintot biztosít e célra a központi költségvetés. A tovább növekvő
forrásból egyrészt a gyermekek intézményi – az egészséges táplálkozás szabályainak
eleget tevő – étkeztetése biztosítható, amely a mindösszesen 73,9 milliárd forintból
67,2 milliárd forintot jelent. Másrészt az önkormányzatok kötelező feladatként – a
szülők igényének megfelelően – a szünidők alatt is biztosítják a főétkezést, így az arra
rászoruló gyermekek a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben is meleg ételhez jutnak.
Ehhez járul hozzá az állam a többletforrás biztosításával.
c. Életpályaprogramok, bérrendezések
2017-ben tovább folytatódnak a közszolgálati dolgozók megbecsülése érdekében tett
intézkedések. Ennek részeként a járási hivatalokban 2016 júliusában életbe lépő állami
tisztviselői életpálya 2017-től kiterjesztésre kerül a megyei kormányhivatalok
munkatársaira is. Folytatódik a honvédelmi és rendvédelmi életpályamodell, amelynek
keretében 2019-ig évente átlagosan 5%-kal nő a katonák és a rendvédelmi dolgozók
fizetése. Emellett, a korábbi döntésnek megfelelően, a pedagóguséletpálya-modell
alapján havi átlagosan 4-10 ezer forinttal tovább emelkedik a pedagógusok bére is. A
költségvetés fedezetet nyújt az egyéb, alapvető közszolgáltatásokat biztosító
ágazatokban (egészségügy, szociális és gyermekvédelmi ágazat, felsőoktatás és
kulturális ágazat) megvalósuló bérintézkedésekre.

