
Az Országgyű lés

. . ./2012. ( . . .) OGY

határozata

A családbarát intézményekrő l

Az Országgy űlés az Alaptörvény Alapvetés L) cikkében foglalt kötelezettség el ő írásainak
teljesítése érdekében – figyelembe véve az Alapvetés R) cikk (3) bekezdésében és T) cikk (1)
bekezdésében foglalt követelményeket a gyermekvállalási kedv növelése, a családbará t
politika megvalósítása érdekében a következő határozatot hozza :

1 . Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy

a) gondoskodjon arról, hogy az egyes egészségügyi intézményekben létez ő gyakorlat példáján
az állami fenntartású közintézményekben is els őbbségi ellátottnak min ősüljenek a várandó s
anyák és a kiskorú gyermekkel érkezők. Várandós anyák esetében az elsőbbségi ellátás
igénybevételének feltétele a várandósság tényét igazoló irat bemutatása .

b) dolgozza ki annak részletes szabályait, hogy azon vállalkozások, akik vállalják a várandó s
anyák és a kiskorú gyermekkel érkez ők részére történő előnybiztosítást, milyen elismerésben
részesüljenek annak kapcsán, hogy családbarát módon működnek. Ezen elismerésse l
rendelkező vállalkozások listáját a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság hivatalos honlapján
közzé kell tenni .

c) vizsgálja meg annak lehet őségét, hogy milyen anyagi ösztönzőkkel tudja segíteni az 1-2 .
pontban meghatározottakat megvalósító intézményeket és vállalkozásokat .

d) az 1-3. pontok előírásainak hatékony és haladéktalan megvalósításához szüksége s
jogszabályi környezet előkészítésérő l 2013. április 30-áig gondoskodjon .

2 . Ez a határozat a közzétételét követ ő napon lép hatályba.



A javaslat olyan módon kívánja segíteni, könnyíteni a gyermeket váró és nevel ő családok
életét, hogy az az államra anyagi kötelezettségvállalást nem ró . A mindennapi életben
szükséges ügyintézés vonatkozásában egyszerű szervezési átalakítással könnyebbé tehetjük a z
érintettek életét azzal, ha elsőbbségi lehetőséget biztosítunk számukra . Ezzel az állam elismeri
és ösztönzi a gyermekvállalást, és a társadalom figyelmét is felhívja arra, hogy a szülők
megbecsűlést érdemelnek . Azon vállalkozások számára is, amelyek ezt az eljárást bevezeti k
saját ügyfeleikre vonatkozóan, szintén el őnyöket biztosít az állam, ezzel ösztönözve ennek
elterjesztését a magánszférában is .



országgyű lési képvisel ő

Képviselői önálló indítvány

Kövér László úrnak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 28 . § (4) bekezdése alapján benyújtjuk
„A családbarát intézményekrő l” című határozati javaslatot .

A javaslat indokolását csatoljuk.

Budapest, 2012 . novembert'

Dúró Dóra Z. Kárpát Dánie l

Novák Előd

(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
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