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Az Országgyűlés a gyermekéhezés magyarországi megszüntetése érdekében -
figyelemmel az Alaptörvénynek a gyermekeket segítő intézkedésekr ől rendelkező XV.
cikk (5) bekezdésére, valamint a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989 .
november 20-án kelt Egyezményre - a következ őkről határoz :

1 . Az Országgyűlés a gyermekéhezéssel szembeni küzdelmet, a gyermekéhezé s
megszüntetését a Nemzeti Minimum részének tekinti .

2 . Az Országgyűlés szeptember 26. napját a Nemzeti Minimum Napjává nyilvánítja .

3 . Az Országgyű lés kijelenti, hogy a gyermekéhezés megel őzésével és megszüntetéséve l
kapcsolatos garanciális szabályokat törvényben kell rögzíteni .

4. Az Országgy űlés felhívja a Kormányt, hogy a költségvetési szabályokat olyan módo n
kialakítva terjessze az Országgyűlés elé, amely lehet ővé teszi minimum napi egyszer i
meleg étkezés biztosítását minden olyan kiskorúnak, és a magzat fejlődése érdekében
megfelelő táplálkozást biztosít minden olyan várandós anyának, aki Magyarországon
tartózkodik, de akár tartósan, akár átmenetileg vagyoni, jövedelmi vagy egyéb,
élethelyzetéből adódó okból ehhez nem jutna hozzá .

5 . Az Országgy űlés felhívja a Kormányt, hogy a 3 . és 4. pontban foglaltak teljesítés e
érdekében - a 7. a) alpontban meghatározott szervek, személyek véleményéne k
kikérését és figyelembe vételét követően - legkés őbb 2015. december 31-ig terjessze az
Országgyű lés elé

a) első hároméves intézkedési tervét és az ahhoz kapcsolódó teljesítménymutatókat ;

b) a szükséges ágazati törvénymódosításokat ;

c) a Magyarország központi költségvetésér ől szóló 2015. évi CXX. törvény
módosításának javaslatát .

6. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy évente, a Nemzeti Minimum Napjá t
megelőző hónapban számoljon be az Országgyű lésnek

a) a 3 . és 4. pontokban foglalt célok teljesüléséről ;

b) az 5 . pontban hivatkozott intézkedési terv és jogszabályok el ő írásainak
teljesülésérő l ;

c) az 5. a) pont szerinti intézkedési terv aktualizálásáról .

7. Az Országgyűlés jelen határozatával felhívj a

a) a Kormányt, a helyi önkormányzatokat, az egyházakat, a gyermekszegénység é s
gyermekéhezés elleni küzdelmet feladatuknak tekintő civil szervezeteket és egyéb ,
társadalmi mozgalmakat, hogy tegyenek meg mindent a Nemzeti Minimum céljainak



megvalósításáért, valamint hogy véleményezésükkel és javaslataikkal m űködjenek
közre az 5. pontban meghatározott intézkedési tervek és jogszabályo k
el őkészítésében, a szükséges statisztikai és egyéb információk összegyűjtésében,
valamint az intézkedési tervek nyomán kialakuló program végrehajtásában ;

b) a tömegtájékoztató szervek vezetőit és munkatársait, hogy vállaljanak részt a
Nemzeti Minimum és a Nemzeti Minimum Napja megismertetésében, a
gyermekéhezést érintő társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásában ;

c) a Kormányt, hogy az 5 . pont szerinti intézkedési tervet és a jogszabályokat
megalapozó költségvetési számításokat tegye hozzáférhetővé az adott területre
hatáskörrel rendelkez ő minisztérium honlapján, normál és akadálymentes
formában egyaránt.

8. Ez a határozat a kihirdetését követ ő napon lép hatályba.



INDOKOLÁ S

Minden magyar embernek, így az Országgyűlés tagjainak is emberi, európai, hitbél i
kötelessége, egyúttal közös felelőssége, hogy tegyen a gyermekéhezés ellen . Senki nem
nézheti tétlenül, hogy társadalmi, gazdasági és politikai hibákért ártatlanok
szenvedjenek.

A gyermekéhezés jelenségével nem szabad együtt élni, ezért javasoljuk, hogy a z
Országgyűlés nyilvánítsa szeptember 26-át a Nemzeti Minimum napjának . Ebből az
alkalomból, a javaslat szerint a jövőben a Kormány minden év szeptemberében
nyilvánosan beszámol az egy év alatt elvégzett munkáról és az elért eredményekr ő l .

Mindezekből következően a Nemzeti Minimum kezdeményezői - érzékelve és értékelve
a társadalom megnövekedett érzékenységét ebben a kérdésben - lehet őséget látnak a
nemzeti megbékélésre, az összetartozás élményének megtapasztalására a
gyermekéhezés elleni küzdelemben .

A probléma össztársadalmi jellegére figyelemmel a határozati javaslat felhívj a
valamennyi érintett állami és nem állami szervet, hogy vegyen részt a programban é s
annak előkészítésében .

A Nemzeti Minimum kezdeményezésének célja olyan példa megteremtése, amely
demonstrálja, hogy hazánkban is létezik politikai nézeteken átível ő, közös ügy .

A Nemzeti Minimum kezdeményezésének célja olyan példa megteremtése, amely
demonstrálja, hogy hazánkban is létezik politikai nézeteken átível ő, közös ügy .



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Határozati javaslat

Kövér László ,
az Országgy űlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „ a
Nemzeti Minimum Programjáról” címmel a mellékelt országgyűlési határozati
javaslatot kívánom benyújtani .

Budapest, 2015. október

Bangó Borbély Ildikó
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