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A CSALÁD MINT SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPFOGALOM 

(FOGLALKOZTATÁS, SEGÉLYEZÉS) 
 

MÉLYPATAKI GÁBOR∗ 
 
A tanulmányban a család fogalmát vizsgálom meg. Véleményem szerint ugyanis fontos ennek a foga-
lomnak a hatása a foglalkoztatásra és a szociális ellátásokra. A témakör aktuális, mert az Alkotmány-
bíróság tavaly decemberben szüntette meg a családvédelmi törvény család-definícióját.  Ahhoz, hogy 
pontos képet kapjunk, szükséges a kapcsolódó fogalmak vizsgálata is.  
Kulcsszavak: család, hozzátartozó, segélyezés, családvédelem, munkajog. 
 
Ich untersuche der Begriff der Familie in meine in meinem Aufsatz. Meiner Meinung nach ist dieser 
Begriff der Wirkungen für die Erwerbsarbeit und für die soziale Betreuung  sehr wichtig. Dieser 
Thema ist sehr aktuell, weil der Verfassungsgerichtshof im Dezember im vorigen Jahr der Familien-
begriff, was gehört zu dem Gesetz für Familienschutz, vernichtet hat. Wenn man ein genau Bild be-
kommen will,  muss man die andere Begriffe untersuchen, die zu dem Familienbegriff gehört.  
Schlüsselwörter: Familie, Verwandte, Subvention, Familienschutz, Arbeitsrecht. 
 
1. Bevezetés 
 
A család mint fogalom egy sokrétű definíció, hiszen ahány tudományág vizsgálja, annyi 
nézet szerint határozható meg. A következőkben a kérdést szociális jogi és szociálpolitikai 
alapfogalomként kezeljük. A család mint a társadalmi egység alapja még ma is jelentőség-
gel rendelkezik. A társas szerveződés alsó szintje, a társadalmi újratermelés bázisa.1 Éppen 
ezért fontos, hogy a családok megfelelő szociális, szociálpolitikai támogatásban részesülje-
nek. A család ezért sok esetben nem csak a társadalom építőkövének számít, hanem egyes 
segélyezési rendszerek alapjául is. A magyar rendszerben is több olyan juttatási forma van, 
mely a családban az egy fogyasztási egységre eső jövedelem alapján húzza meg a határt. A 
család-fogalom így láthatóan nem csak a polgár és családjog terültén bír majd relevanciá-
val, hanem ettől eltérő szociális területeken.  

A kérdés több szempontból is aktuális, hiszen az Alkotmánybíróság (továbbiakban: AB) 
megsemmisítette a családvédelmi törvényben található család-definíciót. Jelen tanulmá-
nyomban éppen ezért a vizsgálat tárgyát a fogalom megsemmisítésének a hatálya jelenti a 
segélyezéssel összefüggésben. Jelen tanulmányban azt próbálom megvizsgálni, hogy az AB 
döntése vajon hatással lehet-e a szociális területen eleve használt fogalmakra, ezzel együtt 
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az ellátásokra, és hogy a megoldás milyen jövőbeni hatállyal rendelkezik. Ennek keretében 
érdemes megvizsgálni a család és a háztartás fogalmának különbségeit.2 

Ennek érdekében a dolgozat első felében a szociálpolitikai szempontból fontos törvé-
nyek családfogalmait vizsgáljuk meg és ezek hatásait. De mivel a családhoz rengeteg más 
fogalom is kötődik, így azok is értékelést kapnak. A családot önmagában mint jogintéz-
ményt – a családjogon kívül – ritkán értékeli konkrét tényállásokban a jogalkotó. A tényál-
lások elemzésénél a rokoni kapcsolatok, a családi jogállás, illetve a szülői szerep az, me-
lyeket a jogalkotó a kedvezmények meghatározásánál figyelembe vesz.  A definíciós kérdé-
sek tisztázása után a szociálpolitika egyes területein való érvényesülését vizsgáljuk. 

A szociálpolitika azonban széles meghatározás. A magam részéről a legtágabb definíci-
óját vizsgálom, azt, amelyben a munkajogot, szociális ellátásokat és a családtámogatásokat 
is értékelhetjük. 

 
2. A család fogalma társadalomtudományi és jogi szempontból 
 
2.1. A család fogalma a Csjt.-ben 
 
A család definíciója több tudományág szempontjából vizsgálható kategória. A nyelvtudo-
mánytól3 a szociológiáig, az antropológiától a jogtudományig. A fogalmak széles tárháza 
adható tehát ennek a komplex meghatározásnak az ürügyén. Ebből a hatalmas adathalmaz-
ból a jog a kiválasztó szerepet preferálja. Elsősorban nem a saját fogalomalkotás dominál, 
legalábbis abból a szempontból nem, hogy a jellemzőket is maga munkálná ki, hanem más 
tudományok által meghatározott jellemzők alapján. Először ha szociológiai szempontból 
vizsgáljuk, akkor a „családot más csoportoktól az különbözteti meg, hogy különnemű sze-
mélyekből áll, akik különböző (legalább két) generációhoz tartoznak. A család reprodukálja 
önmagát; vagyis nem új tagok fölvétele révén egészül ki, hanem „önerőből”4 A fogalom-
magyarázatok azonban sokkal szélesebbek, hiszen a tudomány több családosztályozási 
módszert és számos családtípust is megkülönböztet. A jog ezek közül nem mindegyike tud-
ja értékelni, illetve helyén kezelni, mint hogy a quasi családformákra vonatkozó jogintéz-
mények sem honosodtak meg igazán hazánkban. Az élettársi közösséggel kapcsolatos vé-
lemények fényében az, hogy ez egy árnykép a család, mint szentség árnyékában. A gyakor-
lat azonban teljesen mást mutat, igény az nagy mértékben lenne a jogintézmény rendbe ra-
kásához.  Mielőtt azonban erre kitérünk fontos megnéznünk a család fogalmát. A család 
mint alapfogalom a családjogi jogviszonyokban jelentkezik. A Családjogi törvény azonban 
nem fejti ki, hogy mit ért család alatt. A családi jogállás az, amiről rendelkezik. A törvény-
ben mi is ezen a rendelkezésen keresztül tudjuk a Csjt. fogalmát megfogni. Hiszen egyér-
telmű, hogy vannak egyenes ági rokonok és oldalági rokonok, amelyek valamilyen módon 
összekapcsolódnak egyfajta kötelékben. A rokonság fogalma, mint alap használható lenne a 
család megfogalmazására.5 A törvény lényegében az uralmi viszonyokon keresztül értékel-
hető, mindamellett, hogy hiányos az idődimenzió.  A fogalom pontosításával, meghatározá-

                                                 
2 SZŰCS Zoltán (szerk.): A háztartás és család fogalma. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest,  
2006, 10. 
3 BAŃCZEROWSKI Janusz: A család fogalma a világ magyar nyelvi képében, in: Magyar nyelvőr 
2007/2, 235–245. 
4 BODONYI Edit–BUSI Etelka–HEGEDŰS Judit–MAGYAR Erzsébet–VIZELY  Ágnes: A gyakorlati peda-
gógia néhány alapkérdése – Család, gyerek, társadalom, In: Bölcsész Konzorcium, Budapest, 2006, 9. 
5 CSIKY Ottó–FILÓ Erika: Magyar családjog, HVG-Orac, Budapest, 2003, 170–171. 
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sával a tudomány próbálkozott meg. Minden nézőpont számára elfogadható meghatározást 
nem tudunk adni, de ha a családról széles értelemben beszélünk, akkor „a család egymással 
együttműködésben, szeretetben, szolidaritásban álló, egymásra utalt és egymásért felelős 
személyeknek tartós személyi és vagyoni közössége, amelynek alapja a: 

− a jogilag törvényes párkapcsolat, vérségi kötelék vagy jogi aktus  
− tagjait folyamatos közösségi érzelmi, erkölcsi, létfenntartási, kulturális érdekek és 

értékek kapcsolják össze 
− a társadalom folyamatos reprodukciójának fő forrása 
− és amely az egymásrautaltságból adódóan kiterjedt gondoskodó- ellátó rendszert is 

jelent.”6 
Mindezeket végigtekintve a család érzelmi, gazdasági egység, a társadalom alapegysé-

gei, melyben a családtagok egy olyan különleges csoport tagjai akiket szeretet, pénz, szoli-
daritás és a közös jövő képe köt össze. A családdal és a családtagokkal szorosan összekap-
csolódik a családi élet fogalma, mely a felek jelentős mértékű magánautonómiáján alap-
szik.7 Nem véletlen, hogy sok szempontból a nyilvánosság kizárásával. A családjogi szabá-
lyok éppen ezért sok szempontból kivételt jelentenek.  

A család-fogalom esetében fontos megemlíteni annak funkcióit, feladatait: 
− érzelmi közösség, 
− utódnevelés, 
− szocializáció, 
− gazdasági közösség, 
− erkölcsi bázis, 
− szociális gondozás, 
− férfi és nő nemi életének elismert helye, 
− érdekképviselet8, 
A magam részétől úgy gondolom, hogy a fent vázolt a tudomány által kidolgozott foga-

lom széles személycsoportot lefed, de nem teljes. Mind a családjog, mind pedig a szociális 
jog szempontjából egy olyan családfogalom lenne az ideális, amely rugalmasabban kezeli 
az adott csoport mint családon elül levők helyzetét, identitását. Ez a dolog épp a család 
funkcióinál tűnik ki a legjobban, ahol a családot a férfi és nő nem életének elismert helye-
ként definiálja. A társadalmilag elfogadott új élethelyzetekkel mindenestre meglátásom 
szerint a jövőben számolni kell. Véleményem szerint szociális téren vagy egy semleges 
családfogalom, vagy pedig a családi élet fogalma kell, hogy irányadó legyen. A családi élet 
tiszteletben tartásához mindenkinek alapvető joga van.9 Ez a követelmény pedig minden 
ember elidegeníthetetlen joga, ezért sokkal általánosabb érvényű követelmény, mint a csa-
lád bármely definíciós meghatározása. 

 
2.2. Családfogalom a szociális törvényekben 
 
A családi élet, mint meghatározó tény már csak azért is fontos, mert a szociális törvényke-
zés egyik fontos feladata, hogy a családi élet nehézségein vagy a család valamely funkció-

                                                 
6 JOBBÁGYI Gábor–HEINERNÉ Barzó Tímea: Családi jog. Novotni Alapítvány, Miskolc, 1997, 18. 
7 LAKATOS Viktor–GRÁD András: A családi élet fogalma az Emberi Jogok Európai Bíróságának gya-
korlatában. In: Családi jog 2012/4, 33. 
8 JOBBÁGYI–HEINERNÉ: i. m. 19–20. 
9 LAKATOS–GRÁD: i. m. 32. 
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zavarán segítsen. Éppen ezért fontos a címben megjelölt fogalom tisztázása, mivel meglátá-
som szerint a Csjt. szerinti értelmezés a szociális jogintézmények alkalmazásánál nem min-
dig visz előre. Ezért érdemes megvizsgálni, hogy a szociálpolitika területén hol, milyen 
jogszabályokban találkozunk a család fogalommal. Szociális területen a dolgozat szempont-
jából lényeges a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény (Szociális tör-
vény) és a családok támogatásáról szóló törvény (Cst.). Ezekhez kapcsolódóan pedig a csa-
ládok védelméről szóló törvényt és az ehhez kapcsolódó AB-határozatot fogjuk elemezni. 

Meglátásom szerint a témakörrel kapcsolatosan fontos a fokozatosság. Éppen ezért az 
általánostól haladunk a különleges felé, amelyet majd egy a szektoron kívüli jogszabály 
vizsgálatával egészítünk ki. 

Mivel meglátásom szerint a Csjt.-hez kidolgozott jogtudományi megfogalmazás nem 
alkalmazható a szociális területekre általános jelleggel, ezért megvizsgáljuk a Szociális tör-
vény fogalomhasználatát. A Szociális törvény alapján a család egy lakásban vagy szemé-
lyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, 
ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közös-
sége.10  

Ebből a meghatározásból is látszik, hogy a szociális ellátások közege egy sokkal neutrá-
lisabb megfogalmazást tesz szükségessé. A családnak ez a fogalma egy sokkal praktikusabb 
meghatározás, mint a Csjt.-hez megalkotott megfogalmazás. A praktikum abban jelentke-
zik, hogy közeli hozzátartozók közösségéről beszél. A család több fajtája is beleillik a foga-
lomba, a klasszikus családtól, a csonka családig. A közeli hozzátartozó fogalom, amin a 
család meghatározása alapul: 

− a házastárs, az élettárs, 
−  a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél 

fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint ta-
nulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelke-
ző, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, 
örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, 

−  korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszer-
vi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyer-
mek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is 
fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), 

−  a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fo-
gadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa.11 

 
A közeli hozzátartozó fogalma sokkal szélesebben meghatározott ebben az esetben, 

mint a Ptk.-beli meghatározás. A közeli hozzátartozók meghatározása maga is neutrális, 
hiszen megemlíti az élettársat, mely személy akár azonos nemű is lehet. Így szociális 
szempontból akár egy azonos nemű pár is családnak minősíthető. Mindezen széles értel-
mezési lehetőség mellett speciális esetekről is beszélhetünk, mint a fogyatékos gyermek 
családban maradása 25. év fölött, illetve a „mostoha” szülő kérdésköre. Fontos megemlí-
tenünk azt is, hogy a család fogalmát jelen helyzetben el kell különítenünk a háztartás 
fogalmától. A háztartás fogalmának a szakirodalmi meghatározása szerint az egy lakás-

                                                 
10 Szociális tv. 4. § (1) c) pont. 
11 Szociális tv. 4. § (1) d) pont.  
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ban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szemé-
lyek közössége12 felel meg. 

A háztartás- és a családfogalom a gyakorlatban sokszor fedik egymást, hiszen egy ház-
tartás tagjait a család tagjai adják. De lehetőséget adnak olyan értelmezésre is, mely alapján 
együtt lakó, rokoni kapcsolatokkal nem rendelkező személyek csoportját egységként kezel-
jük. Sokszor azonban egy-egy támogatás alapját jelenti a háztartásban lévők száma, és/vagy 
keresete. Ebben az esetben, jogi értelemben a családdal magával azonosítható a háztartás 
meghatározása, éppúgy, mint az egyes képletekben használatos fogyasztási egység kifeje-
zés. 

A fentiekből is kitűnik, hogy a szociális törvény sok helyen támaszkodik erre a foga-
lomra, és talán ennek köszönhetően sikerült az értelmező rendelkezésekben a lehető leg-
semlegesebben meghatározni. 

Ahhoz, hogy teljes legyen a kép, szükséges, hogy megvizsgáljuk a Cst. fogalmi készle-
tét is. A Cst. ugyanis annak ellenére, hogy a családok támogatásáról szól, nem határozza 
meg a családot mint fogalmat. A családot egy adott dologként kezeli. Ez annyit tesz, hogy 
implicit módon találunk rá a család ismérveire, melyek egyrészt fakadnak az értelmező ren-
delkezésekből és az egyes ellátások jogosulti körének meghatározásából. Az értelmező ren-
delkezések között megtaláljuk az egyedülálló fogalmát, mely akár a család negatív megha-
tározása is lehetne. Egyedülálló személy az, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársá-
tól külön él és nincs élettársa13. Ez a fogalom jelen témánk szempontjából kiinduló pont 
lehet, még akkor is, ha vannak úgynevezett nehéz jogi esetek. Nehéz jogi esetek alatt azokat 
a helyzeteket értjük, mikor a fennálló – főleg élettársi – kapcsolat eltitkolásra kerül a maga-
sabb összegű ellátás érdekében.14  

A Cst. sajátosságaiból kiindulva az ellátásra jogosultak körével jellemezhető. Termé-
szetszerűleg ez sokkal tágabb, mint amit a család mint mikroklíma fogalmába tartozónak 
vélnénk. Ez azonban nem véletlen, hiszen a támogatás azoknak is jár, akiknek család nélkül 
kell felnőniük. Elmondhatjuk, hogy a családot mint fogalmat jelen esetben a törvény céljá-
ból kell kiolvasnunk. A család egy olyan közösség, mely az ellátandó gyermekre tekintettel, 
ellátásban részesül. Így az értelmezés a lehető legszélesebb spektrumon mozog, hiszen a 
támogatás szempontjából család a gyermekét egyedül nevelő személy, de átvitt értelemben 
az a szociális intézmény is, ahol ellátják a gyermeket. A fogalommal párhuzamosan még 
egy dolgot meg kell vizsgálnunk, ez pedig nem más, mint az érzelmi kötődési-skála.  Az 
említett skálára a törvény juttatási rendszere nincs tekintettel, illetve csak az extrém esetek-
re. Ilyen extrém eset, mikor a gyermek saját maga válik az ellátás jogosultjává.15  

A Cst. esetében meg kell azt is jegyeznünk, hogy az általa szabályozott ellátások sokáig 
a Szociális törvény hatálya alá tartoztak. Ebből levonható az, hogy amennyiben szükséges 
egy fogalom alkalmazása, analógia útján a Szociális törvény definíciója érvényesülhet mint 
ultima ratio. 

 
 
 
 

                                                 
12 SZŰCS: i. m. 11. 
13 Cst. 4. § a) pont.  
14 ORBÁN Zsófia–PAPP Andrea Krisztina: Családtámogatási kézikönyv. Complex, Budapest, 2012, 24. 
15 Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról. NEFMI Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osz-
tály, 2011, 9. 
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2.3. Exkurzus: A családvédelmi törvény család-fogalmáról röviden 
 
A fenti példákban láthattuk azt, hogy a jogszabályi szinten sem egyszerű definiálni egy 
olyan fogalmat, mint az egyszerűen meghatározhatónak tűnő család fogalma. A képet ép-
pen ezért még egy vizsgálati sík bevezetésével lehet teljessé tenni. Ez pedig nem más, mint 
a Csvt. AB. által megsemmisített definíciója.  

A vizsgálatunkhoz a törvény szellemiségéből és céljaiból érdemes kiindulni. A törvény 
erkölcsi alapjai már a preambulumból kiderülnek, melyben több ponton sorolják a család 
erényeit, történetiségi igazolhatóságát. Ezzel önmagában nincs is baj, hiszen a család egy 
védendő érték.16 Sőt a preambulumban meghatározott értékek önmagukban teljes mérték-
ben elfogadhatóak, mint például az alábbi kifejezés:,,A család Magyarország legfontosabb 
nemzeti erőforrása. A társadalom alapegységeként a család a nemzet fennmaradásának 
biztosítéka és az emberi személyiség kibontakozásának természetes közege, amit az állam-
nak tiszteletben kell tartania.”17  

Magával a kijelentéssel nincs semmi probléma, ez egy általánosan megfogalmazott kö-
vetelmény. A családok védelme mint alapelv nagyon fontos, hiszen a táradalom alapját ké-
pező egységről van szó, mely az újratermelésen túl rengeteg olyan feladatot és funkciót lát 
el, amely mind alkotmányos, mind alapjogi szempontból fontos.18 A védelem szintje egé-
szen alkotmányos szinttől az alsóbb szintű jogszabályokig terjed. A fentiek alapján kifejthe-
tő, hogy a család védelme több szempontból is megfogalmazott alapelv, mely a szabályozó 
által meghatározott szektor sajátosságainak megfelelő.19 

Ezek a sajátosságok minden egyes meghatározásban megtalálhatóak, akár szövegszerű-
en definiált, akár csak alapelvi szinten meghatározott. A meghatározásoknak mindig konk-
rét célt szentelt a jogalkotó: a Csjt. esetén a polgárjogi jogviszonyokban használandó meg-
határozás a cél, a szociális törvény alapján az ellátások alapját képező fogalom, a Cst.-ben 
pedig a családi támogatások alapját láthatjuk benne. A Csvt. esetében is tisztázni kell azt a 
célt, ami miatt a családdefiníció megfogalmazása szükséges. A törvény céljai között a csa-
lád általános védendő értékként jelentkezik, melyet el kell különíteni a szociális 
rászorultsági alapon jelentkező ellátó rendszertől. A családok védelme elsősorban a gyer-
mekvállaláshoz, a gyermekek védelméhez kapcsolódik. Szociálpolitikai értelemben egy 
általános jogi deklaráció, mely megismétli és összegyűjti az alaptörvény és más családvéde-
lem szempontjából releváns alapelveket. A törvény önmagában egy erkölcsi szabálygyűj-
temény, mely a szociálpolitika egyes területeit érintő meglévő garanciális szabályokat ösz-
szegyűjti. Ezen erkölcsi szabályok alapjaként került megfogalmazásra egy teljesen konzer-
vatív nézeteken alapuló családfogalom: „A család a természetes személyek érzelmi és gaz-
dasági közösségét megvalósító olyan kapcsolatrendszer, amelynek alapja egy férfi és egy 
nő házassága vagy egyenesági rokoni kapcsolat, vagy a családba fogadó gyámság”.20 

A meghatározás a korábbiaknál sokkal szűkebb, hiszen jelentős visszalépést tartalmaz a 
Szociális törvény neutrális családfogalmához képest. A család ugyanis jellemzően egy férfi 
és egy nő kapcsolataként vagy azon alapuló rokoni kapcsolatként kezelendő. A család egy-
részről klasszikus elvek mentén újradefiniált fogalom lett az új törvényben, mely gyakorlati 

                                                 
16 FRIVALDSZKY  János: Szempontok a családvédelmi törvény értékeléséhez. Iustum Aequum Salutare 
2012/2, 57. 
17 Csvt. preambulum. 
18 SCHANDA Balázs: A jog lehetőségei a család védelmére. Iustum Aequum Salutare 2012/2, 77. 
19 Cst. 3. §. 
20 Csvt. 7. § (1). 
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szempontból funkciótlan, másrészről pedig korlátozó. Hiszen korábban maga az Ab egy 
határozatában emelte ki a következőket: „két személy tartós életközössége megvalósíthat 
olyan értékeket, hogy az érintettek személyi méltóságának egyenlő figyelembevétele alapján 
az együtt élő személyek nemétől függetlenül igényt tarthat jogi elismerésre.” 21 

Ebből kifolyólag fontos, hogy az azonos neműek számára is nyitva álljanak olyan lehe-
tőségek, melyekkel quasi családi jogállást szerezhessenek. Ezt hivatott elősegíteni a be-
jegyzett élettársi kapcsolat és több más alkotmánybírósági döntés.22 Az alapvető jogok biz-
tosa a továbbiakban hivatkozott az egyenlő bánásmód megsértésére, hiszen nem csak egy 
férfi és egy nő kapcsolata valósíthat meg olyan védendő értéket, mely a családdal összefüg-
gésben védelmet érdemel. Ez ered mindabból, hogy a Ptk 685/A§-a meghatározza az élet-
társi kapcsolat fogalmát: „Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan házasságkötés vagy bejegy-
zett élettársi kapcsolat létesítése nélkül közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösség-
ben (életközösségben) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással 
házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és 
akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri, féltestvéri kapcsolat-
ban.” 

Ha összevetjük az élettársi kapcsolt fogalmát és a Csvt. által sugallt értékrendet, egy 
elég éles ellentét kezd kirajzolódni. Egy a társadalmi tendenciákkal szembemenő klasszikus 
keresztényi kritikán alapuló meghatározás köré épített sarkalatos törvény, mely érdemben 
új szabályozást nem hoz. A felmerülő ellentét kezelhető lenne, hiszen nem a klasszikus 
megfogalmazással van a probléma, mint ahogy azt az AB a 43/2012. (XII. 20.) határozatá-
ban meghatározza. A probléma a fenti fogalom kizárólagosságán alapul. Az AB által meg-
határozott diszkrimináció tilalmába való ütközése, illetve a házasság és a család fogalmá-
nak összemosása pedig ennek a kizárólagosságnak a következménye. Az alkotmányellenes-
sége éppen ebben a tendenciában volt tetten érhető. Hiszen a korábban már quasi család-
ként elismert formákat23 annulálta a fogalom. A magam részérő Lévay Miklós alkotmány-
bíró különvéleményével értek egyet, mely a családi élethez való jogot emeli ki mint min-
denkit megillető alapjogot, és ez alapján a jog senkit se kényszeríthet magányra. 

Ha a fent vizsgáltakat levetítem a szociálpolitika rétegeire, akkor mind a fogalom, mind 
a törvény szerepe kettős. A kettőség a törvény célja és egyes rendelkezései között jelentke-
zik ellentmondás formájában. A törvény a céljai között a korábban idézettek szerint a szo-
ciális alapú ellátásokkal nem kíván foglalkozni. Az azonban az indoklásból sem derült ki, 
hogy azért, mert nem akarta a jogalkotó érvényesíteni a definíciót ezekre az ellátásokra, 
vagy mert szociális területen is újra akarta szabályozni. Másrészt ennek ellentmond a szoci-
álpolitika más segélyezéssel nem érintett részeinek a kifejtése az egyes szakaszokban. Ha a 
témánk szempontjából értékelnünk kellene a jogszabályt, akkor a hatása közvetett. A hatá-
lyát vesztett definíció sorsa is hasonlóan alakult, illetve alakult volna. 

 
3. A család mint hivatkozási alap az egyes szociálpolitikai területeken 
 
A család fogalmának meghatározása után szükséges áttérni arra, hogy a szociálpolitika 
mely területein találkozhatunk az erre a jogintézményre alapított szabályrendszerekkel és 
kedvezményekkel. A család nem is annyira önmagában fogalomként érvényesül, hanem a 

                                                 
21 14/1995. (111.13.) AB h. 
22 AJB. 2834/20 12 ügyszám, 4. 
23 HEGEDŰS Andrea: Az élettársi kapcsolat a polgári jogi kodifikáció tükrében. Pólay Elemér Alapít-
vány, Szeged, 2010, 41. 
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családban élés, a családos állapot az, amit a jogszabályok igazából értékelnek. Sőt egy en-
nél szélesebb fogalmat is szükséges meghatároznunk, az pedig a szülősség, de legalábbis a 
gyermeknek a saját háztartásban nevelése. A szabályok egy része mint kedvezmény alapját 
látják a fenti helyzetben. A családi állapotra, illetve a nevelt gyermekre tekintettel az általá-
nostól kedvezőbb feltételeket határoznak meg az egyénre. Máshol a család, illetve a család 
tagjai mint mérőszámok értékelendők. Ez főleg a segélyezés területén érvényesül, ahol a 
családot és annak tagjait fogyasztási egységnek tekintik. A fogyasztási egységre jutó jöve-
delem határozza meg a támogatás mértékét. 

 
3.1. A család, családi állapot, szülősség, mint hivatkozási alap a munkajogban 
 
A munkajogban mint a szociálpolitika egyik nagy részterületén a családi kapcsolatok azok, 
amelyek védelmet élveznek. A szülői szerep, illetve a közeli hozzátartozók ápolása, ami 
fontos tényező. Ezeknek a szabályoknak két szerepük van, az egyik a biztonság garantálása, 
a másik a családbarát munkajogi jogviszonyok elősegítése.  

Mielőtt azonban belemerülnénk a részletszabályokba, fontos meghatározni, hogy az új 
Mt. szabályait hogyan is értelmezzük. Ebben az Mt. 5. §-ában megfogalmazott értelmezési 
alapelv segít. Ez abból a szempontból fontos, hogy ennek segítségével tudunk felhívni 
olyan fogalmakat, melyeket az Mt. külön nem magyaráz meg. Ilyen a család fogalma, a 
közeli hozzátartozó, vagy a szülő fogalma. Ezek a fogalmak a jogterület különböző részei-
ről származnak, de mégis használhatóak, mert a szabályokat a magyar és európai jogrend-
del párhuzamosan kell értelmeznünk.  

Az Mt.-ben a dolgozatunk alapját képező téma szórványosan fordul elő. Az egyes jogin-
tézményekhez kapcsolódóan jelentenek általában pozitív irányú elmozdulást a munkaválla-
ló javára. Az esetek csekély számában a munkavállalóra tekintettel jogilag hátrányosabb is 
lehet egy ilyen kapcsolat.  

 
3.1.1. A családi helyzet vagy kapcsolat negatív értékelése a hatályos Mt.-ben 
 
Ezeknek a szabályoknak a köre egymástól jelentősen eltérnek. A negatív értékelést pedig 
általában a külső kontroll lehetőségében vagy a kedvezmény elmaradásában kell realizálni, 
mint sem tényleges hátrányt. 

Az első ilyen jellegű szabállyal a munkavállaló fogalmánál találkozhatunk. A fiatalkorú 
munkavállaló esetében a törvényes képviselő jóváhagyásán túl 16 év alatt a gyámhatóság 
engedélye is szükséges. Az engedélyre nagyrészt formalitásból van szükség, de nem elha-
nyagolható a gyakorlati funkciója sem. A gyámhatósági engedélyre a kiskorú és a szülő, 
gyám, törvényes képviselő közötti érdekellentét miatt van szükség. Ez a szituáció azzal a 
helyzettel analóg, mikor a Ptk beli jogviszonyok közül a harmadik személy részére történő 
tulajdonszerzésről beszélünk. A fenti tényállásból is kiemelve a gyermek részére történő 
tulajdonszerzést. A felek közötti érdekellentét azonban szerencsére sokszor csak látszóla-
gos, és formális. Kevés az a helyzet, ahol a hatóságnak ténylegesen is cselekednie kell. A 
gyakorlati funkciója a gyermek kényszermunka visszaszorításában van. De szükséges ismé-
telten kiemelni, hogy ez szerencsére csak elvétve előforduló tényállás, és a mai szülőknek a 
legritkább esetben jut eszébe ilyesmi.24 

                                                 
24 PRUGBERGER Tamás–KENDERES György–MÉLYPATAKI  Gábor: A munka- és közszolgálati jog in-
tézményrendszerének kritikai összehasonlító elemzése. Novotni Kiadó, Miskolc, 2012, 94–95. 



A család mint szociálpolitikai alapfogalom (foglalkoztatás, segélyezés) 

 
435 

A második ilyen jelegű jogintézmény a napi munkaidő esetében merül fel. A főszabály 
megállapítja, hogy a napi munkaidő napi 8 óra. A törvény kimondja azt is, hogy ez az idő-
tartam napi 12 órára emelhető, ha a munkáltató vagy a tulajdonos hozzátartozója. A hozzá-
tartozó fogalmát az Mt. 294. § (1) b) pont szerint kell értelmezni, melybe beletartozik a 
házastárs, az egyenes ágbeli rokon, a házastárs egyenes ágbeli rokona, az örökbefogadott, 
mostoha és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha és a nevelőszülő, a testvér, vala-
mint az élettárs. A szabályozásból azonban még egy másik dolog is kitűnik, mégpedig, 
hogy ezt a szabályt csakis a természetes személy munkáltatónál lehet alkalmazni.25 Az in-
doklás nem tér ki a miértre, de valószínűsíthetjük, hogy épp a családi kapcsolat, a bizalmi 
viszony, amely miatt engedélyezhető az ilyesfajta szabályozás. 

A témakörben véleményünk szerint az utolsó említésre méltó momentum az üzemi ta-
nácsi választásokhoz kötődik. Itt is a passzív választójoggal köthető össze egy tilalom. 
Mind a korábbi, mind a hatályos szabályok szerint nem választható meg tanácstaggá az a 
munkavállaló, aki a munkáltató, vagy munkáltatói jogkör gyakorlójának közeli hozzátarto-
zója. Itt, ami a szabályozás alapját adja, hogy a munkáltató és a hozzátartozója között ér-
dekazonosság merülhet fel. Elsősorban természetes személy munkáltató esetében érvénye-
sülő szabály. Ami érdekes kérdés lehet, az a telephely/részlegvezető viszonylatában fennál-
ló rokoni kapcsolat.26  

A fentiekből is kitűnik, hogy nem sok olyan szabály van, ami a családdal összefüggő 
tényállásokat negatívan értékeli.  

 
3.1.2. A családi jogállás pozitív értékelése a hatályos Mt.-ben 
 
Az előző fejezetben leírtakkal szemben a pozitív szabályok listája sokkal tekintélyesebb, 
mint a negatív hatásoké.  A pozitív jellegű szabályozás ezekben az esetekben leginkább 
munkaidő-kedvezmények, illetve fizetés nélküli szabadság formájában érvényesül elsősor-
ban.  

Nem fejtjük ki az összes lehetősét, csak néhányat szemléltetésképpen. Ilyen kedvez-
ményként értékelhető az apák munkaidő-kedvezménye, melyet a szülést követő két hóna-
pon belül vehetnek igénybe, és időtartama 5 munkanap. Ide sorolhatjuk azonban a pótsza-
badságokat, illetve fizetés nélküli szabadságokat. A fizetés nélküli szabadságok időtartama 
is többféle lehet. A munkavállaló fizetés nélküli szabadságra jogosult a gyermeke 3. életév-
ének betöltéséig. Lényeges, hogy ez a fizetés nélküli szabadság a munkavállalót a gyermek 
gondozása céljából illeti meg; az ettől eltérő célú felhasználása – például másik munkavi-
szony-létesítés – nem felel meg a törvénynek. A szabadság kiadására a munkavállaló által 
megjelölt időpont az irányadó. A munkavállalót a gyermeke 3. életévének betöltése után is 
megilletheti fizetés nélküli szabadság, egészen gyermeke 10. életévének betöltéséig, 
amennyiben a gyermeke után gyermekgondozási segélyt folyósítanak részére. Ilyen gyer-
mekgondozási segély a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után kerülhet 
megállapításra.  

Ilyen szabadság azonban nem csak a gyermekek után, hanem a közeli hozzátartozók 
esetén is járhat. A munkavállalónak hozzátartozója tartós előreláthatólag harminc napot 
meghaladó személyes ápolása céljából, az ápolás idejére, de legfeljebb két évre fizetés nél-
küli szabadság jár. 

                                                 
25 PÁL Lajos–LŐRINCZ György–KOZMA Anna–PETHŐ Róbert: Az új Munka törvénykönyve magyará-
zata. HVG-Orac, Budapest, 2012, 181. 
26 KISS György: Munkajog. Osiris, Budapest, 2005, 418. 
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A sort még folytathatnánk, de sajnos a dolgozat terjedelmi korlátai miatt ez nem lehet-
séges. Ezért megpróbáltuk a magunk részéről a legfontosabbakat kiemelni.  

 
4. A család és az azzal összefüggő fogalmak szerepe a segélyezésben 
 
Jelen fejezetben a családfogalom hatását a szociális törvény egyes rendelkezésein keresztül 
fogjuk megvizsgálni. Mielőtt belekezdenénk a részletszabályokba, itt is kiemelhetünk ten-
denciákat. Az egyik ilyen tendencia, a család mint mérőszám használata. Ebben az esetben 
a család egyes fogyasztási egységeire eső jövedelem a vizsgálat tárgya. A családnagyság 
figyelembevétele feltételezi a család kiadási szerkezetéhez igazodó, ún. fogyasztási egység 
bevezetését. Ez azt jelenti, hogy a jogosultság elbírálása nem az egy főre, hanem a fogyasz-
tási egységre vetített jövedelem alapján történik, és a támogatási összeg is e szerint kerül 
megállapításra.27 De nem csak ilyen utalásokkal találkozunk a törvényben, hanem konkré-
tan a családi krízisek megoldásához kapcsolódó segítő intézkedéseket. Önmagában azon 
családok helyzete is megért, és megérne további tanulmányokat, hogyan élnek és milyen 
lehetőségei vannak, akik segítségre szorulnak. Amiért ez említésre kerül, az a pénzhiányból 
és a szegénységből fakadó családi funkciózavar, amelyet a következőkben vizsgálandó jog-
intézmények kapcsán vizsgálni fogunk.  

Ezen jogintézmények egy része a család egységének fenntartására fókuszálnak, és meg-
próbálják fenntartani azt, ameddig lehet. Ez a szemlélet a juttatások több formájánál is je-
lentkezik. Azonban nem ezt, hanem a szociális törvény szerkezetét hívjuk vezérfonalul, így 
segélytípusonként nézzük végig a kérdéskört.  

 
4.1. Pénzbeli ellátások 
 
A pénzbeli ellátásokat többféleképpen is tipizálhatjuk. A vizsgálatunk szempontjából a két 
legfontosabb kategória a jövedelemkiegészítő segélyek, és a kiadáskompenzáló segélyek.28 
Mindkét kategória kulcsfontosságú, mind az rászoruló egyének, mind a rászoruló családok 
esetében.  

Hogy mikor tekinthető egy család rászorulónak, arról a törvény az aktív korúak ellátása 
kapcsán rendelkezik. Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási 
egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 90%-át és vagyona nincs. Ebből is látható, hogy a jogalkotó egy igen alacsony 
jövedelemszintet honorál, mindamellett, hogy egy kiterjedt feltételrendszert is leír. Az ak-
tívkorúak ellátása körében azonban egy negatív tendencia is megfigyelhető, ugyanis a rend-
szeres szociális segély összegét minimalizálták. Ez elsősorban azoknak a háztartásoknak 
jelent gondot, ahol mindkét segélytípust megállapították.  

A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jo-
gosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a nettó közfog-
lalkoztatási bér 90%-át azzal, hogy ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tag-
jának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rend-
szeres szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-
ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét.29 

                                                 
27 A Szociális tv. magyarázata. 
28 GOLDMANN  Róbert–MESTER Dániel–MÓD Péter–NAGY Katalin–PAPHÁZI Tibor–VARGA Attila: Tá-
mogatások és ellátások változása 2001–2008 között. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, 2010, 6. 
29 Szociális tv. 37. § (4). 
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A családnál szélesebb kategóriát alkalmaz a lakásfenntartási támogatás, mely az aktív-
korúakkal szemben nem a családot, hanem a háztartást helyezi a középpontba. Ezek szerint 
a lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai 
által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rend-
szeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gáz-
fogyasztás, a távhőszolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez 
vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez, a közös költ-
séghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt.30 Lakásfenn-
tartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 
lakásban élő személyek és háztartások számától.31 Ez a fajta ellátás a kiadást kompenzáló 
ellátások egyike, melynek van egy biztonsági jogintézménye, amely a természetbeli juttatá-
sokhoz hasonló mivoltából következik. Egy olyan pénzbeli ellátás, melyet az önkormányzat 
természetben nyújt. Ez annyit jelent, hogy a kérelmező által megjelölt közüzemi ellátás 
finanszírozásához nyújt támogatást. 

Egy következő fokozatot jelent a család és hozzá tartozó fogalmai elemzésében az ápo-
lási díj jogintézményének vizsgálata. Az ápolási díj esetében nem absztrakt fogalmak ke-
rülnek vizsgálat alá, hanem konkrét hozzátartozói, családi kapcsolat, amelybe a jegyes nem 
tartozik bele. A jogszabály a rászoruló hozzátartozó ápolását egy meghatározott minimális 
összeggel támogatja, de a meglátásom szerint ez nem képes pótolni azt a kieső jövedelmet, 
mely a gondozással jár. Az ápolási díjnak három formáját különbözteti meg a törvény. 
Mindhárom pénzügyi alapját a költségvetési törvény határozza meg. Így meglátásom sze-
rint elveszítette a közvetlen támogatási jellegét. Az állami normatíva alapján a járási hiva-
tal, illetve az önkormányzat képviselő-testülete dönti el, hogy kik a támogatottak. Meglátá-
som szerint éppen emiatt veszíti el funkcióját ez a támogatási forma a család és a családi 
kapcsolatok szempontjából, mert eltűnik a személyre szabhatóság.  

Az ápolási díjhoz hasonlóan értékelik a család rossz anyagi helyzetét a temetési segély, 
illetve az átmeneti segély megállapításakor. 

 
4.2. Természetbeni ellátások 
 
A természetbeni ellátások közül elsősorban az adósságkezelési szolgáltatás az lakásfenntar-
tási támogatás természetbeni párja. A kapcsolat azonban nem csak látszólagos, ugyanis aki 
adósságkezelési szolgáltatásban részt vesz, automatikusan jogosult lakásfenntartási támoga-
tásra. Az adósságkezelési szolgáltatás azon személyek, vagy családok támogatása, akik nem 
képesek folyamatosan fizetni a lakásfenntartással járó költségeket, és ezen oknál fogva 
hosszabb időn keresztül felhalmozott, kiegyenlítetlen közüzemi tartozással rendelkeznek.32 
Természetesen ez nem csak a családok megélhetéséhez nyújt segítséget, de sok család veszi 
igénybe, ugyanis a család gazdasági funkcióját segíti ki. De ugyanebbe a körbe tartozik az 
energiafelhasználási támogatás és bizonyos értelemben a közgyógyellátás is. A természet-
beni ellátások az egyénen keresztül, az egyén támogatásán keresztül próbálnak meg a csa-
ládi életen is könnyíteni.  

 
 
 

                                                 
30 Szociális tv. 38. §. 
31 GOLDMANN–MESTER–MÓD–NAGY–PAPHÁZI–VARGA: i. m. 88. 
32 HAJDÚ József–HOMICSKÓ Árpád: Szociális jog 2. Patrocinium Kiadó, Budapest, 2010, 228. 
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4.3. Alapellátások 
 
Az alapszolgáltatási formák közül a családsegítés kiemelendő, mely kifejezetten a család 
diszfunkcióit próbálja meg orvosolni. A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés prob-
lémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az 
ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az élet-
vezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A krízishelyzet megoldása attól 
is függ, hogy milyen a krízis. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízis-
helyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jelzőrendszer több elemből áll. Szükség van 
tradicionális esetkezelésre ahhoz, hogy ezen gyermekek, ezen családok mindennapjai is 
„élhetőbbé” váljanak, legalább azon esetekben, amikor van esély arra (mert pl. nincs kiala-
kult alkoholfüggőség stb.), hogy egy külső segítő hozzájárulhat e viszonyok rendezéséhez, 
ahhoz, hogy e családok hosszú távon képessé váljanak saját problémáik önálló rendezé- 
sére.33  

A családsegítési szolgáltatások nagyon sokszínűek: 
A családsegítés keretében biztosítani kell 
a)  a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 
b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, 

továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 
c)  a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktu-

sok megoldásának elősegítését, 
d)  közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, 
e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 

problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedély-
betegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb 
szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, 

f)  a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, 
konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz 
élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. 

A fentiekből is kitűnik, hogy egy komplex ellátási forma megteremtésére törekedtek. A 
családi krízis egy teljességében összetett kérdéskör, melyben az egyén krízise kihat az 
egész csoportra, jelen esetben a családra. A kríziseket sem lehet külön nevesíteni, hiszen a 
családsegítő szolgáltatás sokrétű megoldás. Persze más alapszolgáltatások is foglalkozhat-
nak és foglalkoznak családi krízishelyzetekkel, mind elnevezésében, mind funkciójában ez 
a legalkalmasabb a családi élet helyreállításához.  

 
4.4. Szakosított ellátási formák 
 
A szociális törvényben megfogalmazott szakosított ellátási formák szemben a többi ellátási 
formával a kríziseket nem helyben kezelik. A szakosított ellátási formák közé intézményi 
ellátást igénylő lakó és rehabilitációs szolgáltatások tartoznak. Ezek a megoldást rendsze-
rint a krízissel vagy gondozási szükséglettel rendelkező személy intézményi elhelyezésében 
látják. Egyes esetekben éppen, főként az idősek esetén, az egyedül maradtakon próbálnak 
meg így segíteni.  A másik ok pedig a társadalomba való visszavezetés reménye. Ez utóbbi 
elsősorban a szenvedélybetegek és hajléktalanok esetében cél. Egyrészt a család és a családi 

                                                 
33 SOÓS Zsolt: Hozzászólás László Judit „Családsegítés vagy valami más” című vitaindító cikkéhez. 
In: Család, gyermek, ifjúság 2001/4, 31. 
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kapcsolatok indirekt módon innen kapnak jelentőséget. A célok között a reintegráció is 
megjelenik, melynek része lehet a családok újraegyesítése is. Az egyetlen hely, ahol kifeje-
zetten a családi egység, mint szempont megjelenik, az az idősek otthonában való ellátás. A 
Szociális törvény 68. § (5) bekezdése alapján idősek otthonába a gondozási szükséglettel 
rendelkező személynek az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élet-
társa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója gondozási szükséglet hiányában is felve-
hető. 

 
4.5. Családok támogatása 
 
A fenti logikai levezetésből következően eljutottunk a családok támogatásával foglalkozó 
jogintézményekhez. Maga a törvény megnevezése is tartalmazza az értékelendő jogintéz-
ményeket. A család ebben a jogviszonyaiban az alapján kap ellátást.  A törvény céljai kö-
zött pontosan kifejti, hogy a család mint egység támogatásra szorul. Mindegyik ellátásnak 
megvan a maga szerepe.34 A családok ellátásának az alapja az, hogy aki többletterhet vállal 
magára, azt az állam honorálja. Ilyen többlettehernek minősül a gyermekvállalás is.35 A 
dolgozat keretei nem teszik lehetővé, hogy teljesen kifejtsük az egyes ellátási formákat. 
Amire szorítkozunk, az általános jellemzők összeszedése, melyek jelentősen kapcsolódnak 
a témánk fő csapásirányához: 

A legfontosabb jellemző, hogy ezek az ellátások szinte alanyi jogon járnak, mely egy-
részt összefügg Jakab Nóra megállapításával, másrészt pedig a Nemzeti Szociálpolitikai 
Koncepció azon kijelentésével, hogy a család a társadalmi utánpótlás egysége. 

Ki kell emelnünk azt is, hogy a család definíciója a szociális törvény definíciójához áll 
közelebb, melyet az egyes ellátások jogosultjai egészítenek ki. A felsorolás igen széles, 
így egy családon belül szinte bármely rokon, meghatározott feltételek mentén, jogosult 
lehet az ellátásra. Az anyasági ellátás az egyedüli mely kifejezetten személyhez tapad. 

 
5. Összegzés 
 
A fent leírtak alapján leszögezhetjük, hogy a dolgozat témája kapcsán két hatalmas síkot 
próbáltunk meg összevetni. Az egyik sík volt a család fogalma, a másik pedig a szociálpoli-
tika meghatározása. A két sík felszínének közös érintkezései pontjait kerestük. Az ered-
mény egy kissé felszínes keresztmetszet lett, mely minden eleme külön kiemelést is igé-
nyelne. A magam részéről inkább a téma integritását tartottam szem előtt, ezért is fókuszál-
tunk a családon kívül a családhoz kapcsolódó más fogalmakhoz. Ennek az indoka egy indi-
rekt megközelítési mód volt. A család, mint védendő jogintézmény mindig így jelentkezik 
az egyes területeken. Hiszen nem a családot értékelik ezekben az esetekben, hanem a csalá-
di állapotot vagy ki milyen rokoni kapcsolatokkal rendelkezik. Ez elsősorban a munkajogi 
területet érinti. Azon lehet vitatkozni, hogy a munkajog része-e. Meglátásom szerint a szo-
ciálpolitikába a foglalkoztatással összefüggő szabályanyag is beletartozik, így a munka- 
jog is.  

Nem csak a foglalkoztatás értékelendő azonban e hatalmas területen, hanem a segélye-
zés és a családi ellátások. Mindamellett, hogy a család, és az ehhez kapcsolódó fogalmak 
bizonyos szempontból külső meghatározások. Egyetértek Jakab Nórával abban, hogy a se-

                                                 
34 ORBÁN–PAPP: i. m. 14. 
35 JAKAB  Nóra: A családtámogatási ellátások szabályai, in: Prugberger Tamás–Tóth Hilda (szerk.): 
Szociális jog II. Társadalombiztosítás. Novotni Kiadó, Miskolc, 2010, 247. 
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gélyezés egyik legfőbb alapja maga a krízis és a gyermekvállalással járó zavarhelyzet,36 de 
a külső meghatározások vizsgálatát is fontosnak találom. A külső meghatározásokból ka-
punk többlettámpontokat a foglalkoztatás és a segélyezés hatályos állapotáról és a szociális 
érzékenység mértékéről. 

A külső tényező ebből a szempontból a család volt maga. A dolgozat elején kidolgozott 
meghatározásokból szerettünk volna kiindulni. Azonban azzal találtuk magunkat szembe, 
hogy egymástól elszeparált fogalmakkal találkoztunk. Egy definíció volt, amely ezen meg-
próbált változtatni, de az pedig nem állta ki az alkotmányosság próbáját. Így mielőtt konk-
rét hatása lehetett volna az egyes területekre, addigra el is tűnt. Emiatt lényegében nem tör-
tént változás a korábbi status quo-val kapcsolatosan. A családvédelmi törvény meghatáro-
zása szerencsére nem vert olyan mélyen gyökeret, hogy változások következtek volna be a 
szociális jogi családértelmezésben. De mindezek ellenére a vizsgálat nem volt haszontalan. 

Eredményként megállapíthatjuk, hogy a mai felgyorsult világunkban is értékelést nyer a 
család. A vizsgálat bebizonyította, hogy elsősorban nem a szövegszerűség, hanem az érin-
tett személyek környezeteként. Jelentősége nem elhanyagolható, és valószínűleg jó darabig 
nem is lesz. 

                                                 
36 Személyes megbeszélésen kifejtettek alapján. 


