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az egyes törvényeknek a nehéz körülmények között él ő nők helyzetének javítását célz ó
módosításáró l

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi III. törvény módosítása

1 . §

(1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi III. törvény 41 . § (1)

bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

„[(1) Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [Ptk. 8:1 . § (1) bekezdés 2. pont], ha állandó és
tartós gondozásra szoruló]
„b) tartósan beteg ”
[személy gondozását, ápolását végzi.]

(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi III . törvény 41 . § (3 )
bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[(3) Az (1) bekezdés alkalmazása során]
„b) tartósan beteg az a 18 év alatti személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszab b
időtartamban állandó ápolást, gondozást, igényel, valamint az a 18 év feletti személy, aki 2 4
órás ápolást igényel . ”

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

2. §

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 nevel ő 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 súlyosan

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 szociáli s

intézményben élő , továbbá nevelőszülőnél 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 engedélyező határozatban megjelölt személy,
valamint a 8. § (3) bekezdése alá tartozó személy esetén 19 200 forint . "

3. §

A családok támogatásáról szóló 1998 . évi LXXXIV . törvény 26 . § (1) bekezdése helyébe a

következő rendelkezés lép :
„(1) A gyermekgondozási támogatás havi összege – függetlenül a gyermekek számától –
azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 125%-ával, töredékhónap
esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.”

4 . §

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



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A nők mindenkori társadalmi megbecsültségét hűen tükrözi, mennyiben támogatja egy orszá g
a legveszélyeztetettebb társadalmi csoportok között számon tartott - gyermeküket egyedü l
nevelő , a sérült, fogyatékossággal él ő gyermeket nevelő anyák, valamint az idős, súlyosan
beteg családtagjaikat ápoló - nők gazdasági és szociális jogainak érvényesülését, mennyiben
igyekszik kiegyenlíteni az anyai szerepvállalásból fakadó terheiket, jövedelmi hátrányukat ,
hozzájárulni a gyermeknevelés költségeihez . Ha az anyaságnak, a gyermeknevelésnek és a
családról való gondoskodásának valódi társadalmi megbecsülést akarunk adni, akko r
kiemelten kell foglalkoznunk ezekkel a nehéz körülmények közt él ő nőkkel és családjaikkal .

Ma minden ötödik család egyszül ős Magyarországon, és tíz egyszül ős családból kilencben
anya a szül ő . A KSH adatai szerint 2014-ben minden második egyszül ős háztartás ki volt téve
a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának . Az ilyen háztartások közel
harmada élt a szegénységi küszöb alatt, ami az átlag kétszerese . Szintén a veszélyeztetett
csoportok közé tartoznak a sérült, fogyatékos gyermeküket nevel ő – jellemzően - nők, akik
gyermekük ápolása mellett munkajövedelemre nem, vagy csak korlátozottan tesznek szert, a
gondozásért járó ellátás pedig nem biztosítja a család megélhetését . Az idős, beteg
családtagjukat ápolók esetében is láthatatlan, meg nem fizetett n ői munkáról beszélhetünk . Ők
az állam feladatát veszik át azzal, hogy vállalják hozzátartozójuk 24 órás otthoni ápolását .

Az LMP javaslatának célja, hogy javítsa ezen családok jövedelmi helyzetét, minimálisan
kompenzálja a gyermeknevelés költségeit . Ezért javasoljuk els ősorban a családi pótlék
differenciált emelését . Ma egy egygyermekes egyedülálló szülő többlettámogatása mindössze
1500 forint, ezért javasoljuk, hogy 40 százalékkal emelkedjen az egyszül ősöknek járó családi
pótlék összege . A GYES és a GYET összegének befagyasztása is különösen érzékenyen
érintette az egyszül ős családokat, ezért ezen ellátások elmaradt emelését is javasoljuk . Az
alanyi jogon járó ápolási díjat a költségvetési törvény külön módosításával havi 39 20 0
forintra tartjuk szükségesnek emelni . Az emelés mellett a korábban méltányossági ápolás i
díjnak nevezett ellátás be kell, hogy épüljön az alanyi jogon járó ápolási díjba. Az idős, beteg
családtagjukat ápoló nők láthatatlan munkája is kapjon elismerést, az ápolással töltött éveik
számítsanak be a szolgálati időbe .

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az I . §-hoz

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi III. törvény ápolási díjra
vonatkozó szabályait módosítva javasoljuk, hogy ezen ellátásra a 18 év feletti, ám napi 2 4
órás ápolást igénylő személyek ápolása is jogosítson . Ezzel egyebek közt az Alzheimer-
kórban, demenciában, vagy egyéb degeneratív idegrendszeri betegségben szenvedő
hozzátartozó ápolása is alanyi jogon járó ápolási díjra jogosítana .



a 2. §-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 nevel ők és a tartósan beteg/fogyatékos gyermeket gondozó k
esetén a mainál magasabb összeget állapítana meg, tekintettel ezen csoportok maga s
szegénységi kockázatára .

a 3. §-hoz

A javaslat a gyermekgondozási támogatás havi összegét az öregségi nyugdíj mindenkor i
legkisebb összegének 125%-ára emeli .

a 4. §-hoz

Hatálybaléptető és hatályon kívül helyező rendelkezések .



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

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

nehéz körülmények között él ő nők helyzetének javítását célzó módosításáról szóló

törvényjavaslatot .

Budapest, 2016 . március 16 .

z Bernadett
LMP
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