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Az Országgyű lés

	 /2011.(. . .)OGYhatározat a

A szociális kártya és utalvány, illetve pénzhelyettesít ő eszköz országos bevezetésérő l

Az átlátható, igazságos, célzott és a rászorultsági elven alapuló segélyezési rendsze r
kialakítása érdekében, immáron elengedhetetlen, hogy a kormány, intézkedéseket tegyen .
Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, elengedhetetlen a szociális kártya és utalvány, illetv e
pénzhelyettesítő eszköz országos szintű bevezetése .

1 . Az országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy készítse el ő szociális kártya és utalvány, illetve
pénzhelyettesítő eszköz országos bevezetésre irányuló törvénymódosításokat, valamint
biztosítsa az ehhez szükséges költségvetési forrásokat a következők figyelembe vételével :

a) Szabályozza a szociális kártya felhasználásának feltételeit, amely tartalmazza, hogy a
kártya névre szóló, át nem ruházható, készpénzre nem váltható, a kártyával kézpénzt
felvenni ne lehessen.

b) A juttatások 80 %-a szociális kártyán és utalvány, illetve pénzhelyettesít ő eszközön
keresztül legyen folyósítva, a fennmaradó 20% készpénzben .

c) További feltétel az együttműködés a szociális ellátó rendszerrel, védőnővel, óvodai és
iskolai intézményekkel

d) A szociális kártya élelmiszer, ruházat, tanszer, gyógyszervásárlásra adjon elsősorban
lehetőséget, valamint lakásfenntartási költségek kiegyenlítésére lehessen használni .

e) A szociális kártyával jövedéki terméket ne lehessen vásárolni .
f) Folyamatos ellenőrzés megvalósulása a felhasználást illetően. Visszaélés esetén a

jogosultság megszűnik, valamint eljárás kezdeményezhető . Aki a szociális kártyával
vásárolt árut kereskedelmi forgalomba hozza, annak a kártyára való jogosultságát me g
kell szüntetni .

g) A szociális kártyát csak az önkormányzatokkal szerz ődést kötött üzletekben lehessen
felhasználni . Az önkormányzat csak olyan üzletekkel köthessen szerz ődést, ahol
hosszú távú koncepcióval rendelkeznek azt illetően, hogy a termékek 80 %-a magyar
eredetű .

h) Azokban az esetekben, ahol a szociális kártyával való fizetés nem megoldható, ot t
utalvány, illetve pénzhelyettesítő eszköz bevezetésével pótolja ezt .

2 . Ez a határozat a közzétételének napján lép hatályba .



Indokolás

A Jobbik Magyarországért Mozgalom alapvető célja egy átlátható, igazságos, célzott a
rászorultsági elven alapuló segélyezési rendszer kialakítása . A jelenlegi támogatási rendszer
nem felel meg a fent leírt feltételeknek . Fontos, hogy a támogatásokat valóban az arra
rászorulók kapják meg és valóban a család, a gyermek szükségleteinek megfelelő célokra
használhassák fel a szolidaritás és igazságos újraelosztás jegyében . A jelenlegi rendszer nagy
veszélye, hogy a támogatást sok esetben nem élelmiszer, ruha, vagy lakásfenntartásra, hane m
élvezeti cikkekre, játékgépre költik, vagy uzsorások kezébe kerül .
Bár a Jobbik célja, hogy a közpénzek kizárólag produktív célokat szolgáljanak, senkit ne m
kívánunk kizárni olyan alapvető szellemi és kulturális szükségletek kielégítési lehet őségeibő l,
mint amilyen a színház, mozi vagy sportok . Eppen ezért a szociális kártyára els ő lépcsőben a
juttatás 80%-át utalnánk .
A szociális kártya csökkentheti az uzsorab űnözést és lehetőséget adhat a helyi gazdaság
fellendülésére is . Az aktuálpolitikai intézkedések között fontos szerepet tölt be az
uzsorabűnözés visszaszorítása, ugyanilyen fontos az, hogy megakadályozzuk, megel őzzük e
bűncselekmények elkövetését . Eppen ezért javasoljuk, hogy a szociális kártyával való
visszaélés esetén az visszavonásra kerüljön illetve tiltva legyen a kártyával vásárolt áru
tovább adása, tovább értékesítése .
Fontos, hogy figyelembe vegyük azokat az eseteket is, amikor célszer űbb utalvány, illetve

pénzhelyettesítő eszköz alkalmazása, ilyen például a tüzel őanyag vásárlás, tüzelési segély
nyújtásánál is alkalmazható lenne .
Annak érdekében, hogy a támogatási rendszer igazságos, célzott és átlátható legyen, és valódi
szolidaritásról beszélhessünk, indokolt tehát a szociális kártya és utalvány, illetv e
pénzhelyettesítő eszköz országos bevezetése, ennek társadalmi, jogi és anyagi hátterének
megteremtése .



országgyűlési képviselő

képviselő i önálló indítvány

dr. Kövér László ú r
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten - a Házszabály 35 . és 87. §-a alapján – benyújtjuk a szociális kártya é s
utalvány, illetve pénzhelyettesítő eszköz országos bevezetéséről készített határozati
javaslatot.

A javaslat indokolását mellékelten csatoljuk .

Budapest, 2011 . szeptember 27 .
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