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Az Ön által feltett „Eddig mennyi családtól vették el a családi pótlékot a gyermek hiányzása
miatt?” című írásbeli kérdésre – Balog Zoltán miniszter úr megbízásából – az alábbi válasz t
adom.

Elöljáróban leszögezem, hogy a polgári kormányzás kezdete óta igyekszünk minde n
eszközzel segíteni a családokat, hogy minél kisebb teherrel járjon a gyermekek felnevelése ,
iskoláztatása. A támogatásokat évrő l évre növeljük . Célunk, hogy Magyarország minden
szempontból családbarát ország legyen, ahol biztonságban vállalhatnak több gyermeket a
szülők .

2018-ban összesen mintegy 1 929 milliárd forint támogatást biztosít a költségvetés a családo k
számára, ami 8,7 százalékkal, 154 milliárd forinttal több, mint a 2017. évi, és kétszer
magasabb, mint 2010-ben, az Önök kormányzásának utolsó évében volt . E támogatás része a
pénzbeli családtámogatások, az adókedvezmények, a különféle, családokat érintő
szolgáltatások, mint például a bölcs ődei, óvodai, védőnői ellátás, az otthonteremtési
támogatások, valamint a nők kedvezményes nyugdíjazására fordított összegek . Ez a GDP 4, 8
százalékát jelenti, szemben az EU átlag 2,5 százalékával . A fenti összegen belül 2017-ben 95 4
milliárd forintot, az ideinél 7,9 százalékkal, 70 milliárd forinttal magasabb összeget tesz ki a
családok pénzbeli támogatásainak összege . A 2010-es költségvetési kiadásokhoz képes t
2018-ban 346 milliárd forinttal, 56,8 százalékkal többet költ a Kormány a pénzbel i
családtámogatásokra és a családi kedvezményre együttesen . Összességében 2010-hez képes t
2018-ig több mint 1 700 milliárd forint többlettámogatást nyújtunk az 1,1 millió gyermeke t
nevelő családnak. Ez azt jelenti, hogy minden egyes családra átlagosan 1 millió 558 eze r
forint pluszforrás jutott nyolc év alatt .
Soha annyi gyermek nem jutott még ingyenes tankönyvhöz és térítésmentes
gyermekétkeztetéshez, mint ebben a tanévben fog.
Ma már több mint 1 millió gyermek kap ingyen tankönyvet. Idén ősztől a kormány az 1 - 9 .
évfolyamig kiterjesztette az ingyenességet. Vagyis minden általános iskolás és a
négyosztályos középiskolák els ő évfolyama számára ingyenes a tankönyv . Ez gyermekenként
átlagosan 12 ezer forintos – egy kétgyermekes családnál így összesen 35 ezer, míg egy
háromgyermekes családnál akár 50 ezer forintos – megtakarítást is jelenthet . Amióta a
tankönyvkiadás és tankönyvellátás állami feladat, és nem hagyjuk, hogy a magáncégek
korlátlanul nyerészkedjenek a tankönyveken, azóta a tankönyvek ára is jelent ősen csökkent,



tehát még azok a családok is sok pénzt spóroltak meg, akikre eddig nem vonatkozott a z
ingyenes tankönyvellátás .
Emlékeztetem arra is, hogy 2010-ben 29 milliárd forintot szánt a távozóban lév ő szocialista
kormány gyermekétkeztetésre, míg a jelenlegi kabinet nyolc év alatt közel két és félszeresére

növeli az erre a célra fordítandó összeget . A 2018 . évi költségvetés az idei támogatásnál 5,4
milliárd forinttal (7,3 százalékkal) többet, összesen 79,3 milliárd forintot szán
gyermekétkeztetésre, melybő l 72,6 milliárd forint az intézményi, 6,67 milliárd forint pedig a
szünidei gyermekétkeztetés támogatása .
Ezt a többletet az adja, hogy 2015 szeptemberét ő l a bölcsődében és az óvodában jelentősen,
két és félszeresére emeltük az ingyenes étkezésre jogosult gyermekek körét – 2010-be n
mintegy 92 ezer, 2016-ban pedig már 348 ezer kisgyermek étkezhetett ingyenesen –, valamint
2016 januártól a Kormány minden évközi szünetre kib ővítette a szünidei étkeztetést, továbbá
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelemhatárána k
emelkedése miatt 2018-tól várhatóan több ezer fővel növekszik az ingyenes, kedvezménye s

gyermekétkeztetésben részesül ő gyermekek száma . Ezen felül a jobb minőségű ételek
elkészítése érdekében is a már megemelt napi támogatási összeg jár . Mindezeknek

köszönhetően jelentősen csökkenhettek a családoknak a gyermekneveléssel kapcsolato s

kiadásai .
Végül e sorban emlékeztetném Önt, hogy az elmúlt években hozott intézkedése k
eredményeképpen az Iskolatej Programban résztvevő gyermekek száma 2010 óta több mint a

háromszorosára n őtt . Idén már közel 450 ezer gyermek kap heti négy alkalommal tejet ,
joghurtot, vagy kefirt, és ennél is több, közel 550 ezer gyermek kap rendszeresen gyümölcsöt ,
zöldséget, vagy gyümölcslevet az Iskolagyümölcs Program keretében .

Az adatok jól mutatják, hogy a családi pótlék iskoláztatáshoz és óvodába járáshoz kötés e
olyan intézkedés, amely jelentősen hozzájárul a gyermekek egyenlő esélyeinek
megteremtéséhez, a végzettség nélküli korai iskolaelhagyás megakadályozásához és a

hátrányos helyzet ű gyermekek hatékony felzárkóztatáshoz . Mint Ön el őtt is ismert, a kötelező
óvodába járást a Kormány azért vezette be, hogy a gyermekek már a korai éveikt ő l azonos
eséllyel és hozzáféréssel kezdhessék meg az intézményes keretek között biztosított nevelést ,

hogy időben felfedezhetővé válhassanak a későbbi tanulási nehézségek, a korai
beavatkozások, hátrányok csökkentésének szükségessége, illetve, hogy megkezdődhessen a
tehetségek korai kibontakoztatása és mindezek hatására eredményesebbé váljon az iskola i
évek megkezdése, a korai iskolaelhagyás arányának csökkentése .

A családi pótlék két ellátást foglal magába: a nevelési ellátást és az iskoláztatási támogatást . A

nevelési ellátást – főszabály szerint – a még nem tanköteles gyermek után, az iskoláztatási
támogatást pedig a tanköteles, illetve a már nem tanköteles, de köznevelési intézménybe n
tanulmányokat folytató gyermek után folyósítják.
Nevelési ellátás szüneteltetése történik akkor, ha az óvodai nevelésben való részvételre
kötelezett gyermek igazolatlanul húsz óvodai nevelési napot mulasztott . Az ötödik mulasztott
óvodai nevelési nap után a gyámhatóság felhívja a nevelési ellátásra jogosult szül ő figyelmét
a mulasztás jogkövetkezményeire, ekkor az ellátás szüneteltetésére még nem kerül sor, h a
viszont a mulasztott napok száma eléri a húszat, akkor a gyámhatóság kezdeményezi a
nevelési ellátás szüneteltetését . Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével járó igazolatla n
mulasztás a végzettség nélküli iskolaelhagyást megelőző figyelmeztető jel. Az iskola köteles a

szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor ,
továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tí z

órát eléri . A köznevelési intézmény további jelzéssel él a szül ő , a gyermekjóléti szolgálat, a
gyermekvédelmi szakszolgálat, illetve a gyámhivatal felé abban az esetben, ha az igazolatlan
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mulasztás a 10 órát, a 30 órát, illetve az 50 órát eléri . A gyermekjóléti szolgálat a köznevelési
intézmény bevonásával intézkedési tervet készít, amelyben meghatározza a gyermeket, a
tanulót veszélyeztető körülményeket és a gyermek, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat .
Tehát a fokozatosság elve érvényesül, és az intézkedés előtt jóval figyelemfelhívást kapnak a
szülők.

2010 óta az igazolatlan hiányzások száma közel negyedére csökkent . Míg a 2009/2010-es
tanévben 13 046 esetben hiányoztak igazolatlanul több mint 50 órát, addig a 2016/2017-e s
tanévben 3 217 esetben . Az intézkedések sikerét jelzi, hogy tendencia egyértelm űen
csökkenő .
A jelenleg is érvényben lév ő szabályozás 2012 . szeptember 1-i bevezetése óta összesen a
gyermekek kevesebb, mint a 0,2 százalékánál kellett érvényesíteni az iskolalátogatá s
betartatásának ezt az eszközét .

Fontos hangsúlyozni, hogy az, hogy a gyermek rendszeresen járjon óvodába és iskolába, e z
mindenekelőtt magának a gyermeknek szolgálja az érdekét, hiszen az óvodai nevelésben val ó
részvétel segít megalapozni az iskolára való megfelel ő felkészülést és a zökkenőmentes
átállást az új követelményrendszerre . Az iskolalátogatási kötelezettség rendszeres teljesítésére
való ösztönzés pedig elejét veheti annak, hogy a tanuló a rendszeres hiányzások, mulasztások
miatt romló tanulmányi eredménye okán évismétlésre kényszerül, majd végső soron
lemorzsolódik az oktatási rendszerből, ami nagymértékben rontja a kés őbbi szocializációs ,
társadalmi beilleszkedési és munkaerőpiaci esélyeiket ezeknek a sok esetben eleve hátrányo s
helyzetből, rossz családi környezetből érkező gyermekeknek. A családi pótlékkal kapcsolato s
ezen szabályozás bevezetése ezért éppen a leghátrányosabb helyzet ű gyermekek
felzárkóztatását, esélyteremtését és társadalmi mobilitásuk elősegítését szolgálja – s mint a z
említett számok is mutatják, eredményesen .
Minden józan gondolkodású ember úgy gondolja, hogy a gyerekek jöv őjének
megalapozásához a tanulás és az iskola jelenti a legbiztosabb alapot . Ez különösen igaz a
nehéz körülmények között élő családok gyermekeire . Ezért fontos mindeni' a
gyermekek taníttatásért és fejlesztéséért . Úgy látszik, ezen józan gondolkodá is csak''a±
MSZP jelent kivételt, mert az út szélén hagynák az iskolából kimaradozó gy ~éeket Y
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