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2016. évi . . . . törvény

az egyes törvényeknek az egyedülálló szül őket segítő módosításáról

1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

1 . §

A polgári perrendtartásról szóló 1952 . évi III . törvény 153 . §-a a következő (4) bekezdéssel
egészül ki :
„(4) A gyermek tartása iránt indított pert a bíróság felfüggeszti és az adóhatóságná l
ellenőrzést kezdeményez a tartásra kötelezett valós jövedelmi helyzetének feltárásár a
érdekében, ha a rendelkezésre álló adatok alapján valószínűsíthető , hogy a tartásra kötelezett
valós jövedelme a hatósági nyilvántartásokban szereplő adatoktól eltér . A felfüggesztés nem
akadályozza, hogy a bíróság a gyermek részére ideiglenes intézkedéssel tartásdíjat állapítso n
meg. Szükség esetében a bíróság az ideiglenes tartás megállapítása fel ől hivatalból is
határozhat.”

1 . A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi

	

törvény

módosítása

2. §

(1) A gyermekek védelmérő l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI . törvény 21/B .
§ (1) bekezdés ac) alpontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :
[(1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani]

[a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha]

„ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy amelyben a
szülő gyermekét vagy gyermekeit egyedül neveli, ”

(2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI . törvény 21/B .
(2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[(2) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatí v

kedvezményével kell biztosítani]
„b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszer ű iskolai oktatásban részt vevő
tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vag y
amelyben a szülő gyermekét vagy gyermekeit egyedül neveli, feltéve, hogy az (1) bekezdés b)
pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben ;”

(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI . törvény 40 . §
(1 a) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép :



„(1a) A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgálatot önálló intézményként ,
szolgáltatóként, a speciális helyzetű családokat segítő családközpont szolgáltatásainak
részeként vagy más intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló
intézményegységeként működteti .

(4) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI. törvény
42/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„42/A. A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni
a) azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy
más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányul ó
egyéb jogviszonyban áll, valamin t
b) azt a gyermeket, aki olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek ,
vagy amelyben a szülő gyermekét vagy gyermekeit egyedül neveli .”

2. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

3. §

A családok támogatásáról szóló 1998 . évi LXXXIV. törvény 11 . §-a helyébe a következő
rendelkezés lép :

„(1) A családi pótlék havi összege
a) egygyermekes család esetén 15 300 forint ,
b) egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 19 200 forint,
c) kétgyermekes család esetén gyermekenként 16 600 forint,
d) két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 20 700 forint ,
e) három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 20 000 forint,
f) három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 23 800 forint ,
g) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevel ő család esetén, valamint a
gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociáli s
intézményben él ő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosa n
fogyatékos gyermek után 30 300 forint ,
h) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevel ő egyedülálló esetén a tartósan
beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 36 300 forint ,
i) a 7. § (2) bekezdése szerinti személy esetén – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2 6
400 forint ,
j) a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális
intézményben élő , továbbá nevel őszülőnél elhelyezett, a g) és h) pontok alá nem tartozó ,
továbbá a Gyvt. 72 . (1) bekezdése alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, a
gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyez ő határozatban megjelölt személy,
valamint a 8 . § (3) bekezdése alá tartozó személy esetén 19 200 forint .”



4 . §

4. § (1) E törvény a kihirdetését követ ő negyedik hónap első napján lép hatályba.
(2) E törvény a hatálybalépését követő napon hatályát veszti .



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A 2011-es népszámlálás adatai szerint Magyarországon minden ötödik család egyszülős
család, azaz olyan család, ahol egyedülálló szülő neveli gyermekét, vagy gyermekeit . Az ilyen
családok döntő többségében, 87 százalékában az anya neveli egyedül gyermekét, azaz tí z
egyszülős családból kilencben az anya a szül ő . A tipikus egyszülős családban egy gyerme k
nevelkedik .

Az egyszülős családok szegénységi kockázata nemcsak a teljes népességéhez, de a gyereke s
családokhoz viszonyítva is magas . Egy jövedelemszerző szülő kiesése, a családi bevétel egy
keresetre korlátozódása jelentősen megnöveli a szegénységi kockázatot — különösen a haza i
kereseti viszonyok között.

Az egyszülős családok közt az egyik legmagasabb a szegénységi arány, az átlag közel
kétszerese . 2014-ben a magyar népesség 16,6 százaléka élt jövedelmi szegénységben, az
egyszülős családok esetén ez az arány 31 százalék volt. A KSH adatai szerint minden második
egyszülős család volt kitéve a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának.

Az egyszülős családok ugyanakkor ma minimális többlettámogatást kapnak a magyar államtó l
a kétszülős családokhoz képest . A családi pótlék 2008-as, differenciált emelése csak
szimbolikus mértékű volt . Ma egy egygyermekes, kétszülős család 12 200 forint család i
pótlékot kap, egy egygyermekes egyszül ős család ennél csupán 1500 forinttal többet, 13 70 0
forintot, és nincs kifejezetten az egyedülálló szülőkre célzott egyéb támogatás sem .

Az Orbán-kormány családpolitikája és szegényellenes társadalompolitikája kifejezette n
rosszabb helyzetbe hozta az egyszülős családokat, amit jólmut az is, hogy ezen családokba n
csökkent az egy főre eső jövedelem. A családi pótlék összege 2008 óta változatlan, holot t
azóta értékének mintegy negyedét elvesztette . A családi pótlék befagyasztása különöse n
kedvezőtlenül érintette az egyszül ős családokat, hiszen egy jövedelem mellett ez az ellátá s
meghatározó része a családi költségvetésnek .

Az LMP mindezek miatt nélkülözhetetlennek tart egy olyan intézkedési csomagot, amel y
képes célzottan és érdemben javítani az egyszülős családok helyzetén. Ez a törvényjavaslat
ennek az intézkedési csomagnak a törvényalkotást igénylő elemeit tartalmazza, amiko r
javaslatot tesz a családi pótlék differenciált emelésére, az egyszül ős családokat megillető
ingyenes gyermekétkeztetés visszaállítására, a gyermektartásdíj iránti igény hatékonyab b
érvényesítésére, valamint az intézményi ellátáshoz való hozzáférés javítására .

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz



Elősegítenénk, hogy a tartásdíjat fizet ő szülő a valós jövedelme után fizessen. A bíróság a
tartásdíjat általában a szül ő fizetésének 15-20 százalékában állapítja meg . Az apa esetlegesen
eltitkolt jövedelme nem képezi a tartásdíj megállapításának alapját . Ezért együttműködést
alakítanánk ki a NAV és a bíróságok közt, ami segítené a gyermeket jogosan megillet ő
tartásdíj reális mértékének megállapítását.

a 2. §-hoz

Visszaállítanánk á kedvezményes iskolai étkeztetésre való jogosultságot az egyszül ős
családok gyermekei esetén. Az általános és középiskolai gyermekétkeztetésben egyazon
kedvezményeket biztosítanánk az egyszül ős családban nevelkedő gyermekeknek, mint a
három-vagy többgyermekes családok gyermekeinek .

Az ún. családközpontok a különböző , speciális helyzetű családokat fogadnák. Nem csak
rászoruló családok, de egyéni élethelyzettől függetlenül, bármilyen problémával küzdő
családok, egyedül maradt anyák is ide fordulhatnának . Lenne gyermekelhelyezés ,
családsegítő, egyszülős klub, jogi tanácsadás, mentorszolgálat, önsegítő csoport.

A gyermeküket egyedül nevelő szülőknek nagy nehézséget jelent a gyermeknevelés és a
munka összeegyeztetése . A kevés bölcsődei férőhely, a rugalmatlan nyitva tartás, vagy a
földrajzi távolság az egyedülálló szülőket különösen nehéz helyzetbe hozza . Nagyszülői, vagy
egyéb segítség híján gyakran megoldhatatlan a munka, utazás és gyermekelhelyezés
összeegyeztetése. Ezért – főként a rugalmas nyitva tartás és a rugalmas foglalkoztatási formá k
szélesebb körű elérhetővé tételével – biztosítani kell a könnyebb hozzáférést a gyermekek
napközbeni ellátásához. Ezt a folyamatot segítheti törvényi szinten az egyedülálló szül ők és a
nagycsaládosok bölcs ődei felvételnél való kötelez ő előnyben részesítése

a 3. §-hoz

Az LMP a családi pótlék differenciált emelésére már tett javaslatot a dolgozói szegénysé g
visszaszorítására irányuló javaslatai közt . E törvényjavaslat azt fenntartva, de a differenciálást
erősítve, a gyermeküket egyedül nevelők és a tartósan beteg/fogyatékos gyermeket gondozók
esetén a mainál magasabb összeget állapítana meg, tekintettel ezen csoportok maga s
szegénységi kockázatára . A jelenlegi összeg így az egygyermekes egyszülős családok esetén
13 700 forintról közel 20 ezer forintra emelkedne .

a 4. §-hoz

Hatálybaléptető és hatályon kívül helyező rendelkezések .



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 6. § (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtom az egyes törvényeknek az

egyedű lálló szülőket segítő módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Budapest, 2016. március 8 .

Szél Bernadett
LMP
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