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XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  21 Központi kezelésű előirányzatok

    1
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 
Alap

      1 Családi támogatások

        1 Családi pótlék [307 882,6] 367     882,6
/+60 000,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



1. 

A kormány felső középosztályt támogató politikájába nem illik bele az anyagi nehézségekkel
küzdő  családok  támogatása.  A magát  kereszténynek  és  családbarátnak  tartó  Fidesz-KDNP
kormány  a  magas  jövedelemmel  rendelkezőkre  célzott  adó-  és  családpolitikával  tudatosan
fordítja  el  a  fejét  a  nehéz  helyzetben  levő  családokról.  Miközben  az  alanyi  jogon  járó
családtámogatásoknak  köztudottan  nagy szerepe  van  a  szegénység  és  a  gyermekszegénység
csökkentésében, jövőre már tizedik éve nem emelkedik a családi pótlék, a GYES és a GYET. Ez
különösen  hátrányosan  érinti  az  egyszülős  családokat,  hiszen  egy kereset  mellett  az  ellátás
meghatározó  része  a  család  költségvetésének.  Nem  véletlen,  hogy  az  egyszülős  családok
szegénységi aránya az átlag közel kétszerese, a TÁRKI 2014-re vonatkozó adatai szerint közel
minden  harmadik  egyszülős  család  él  jövedelmi  szegénységben.  Ehhez  képest  az  egyszülős
családok ma minimális többlettámogatást kapnak a magyar államtól. Az LMP szerint tenni kell
az egyszülős családok szegénységének csökkentése érdekében. Ezért a családi pótlék összegét
30 százalékkal, az egyszülősök estében 45 százalékkal emelnénk.

2


