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Módosító iavaslat

Dr. Kövér Lászl ó
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 40 . § (1)
bekezdése alapján az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyé b
kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/7402. számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t
terjesztjük elő :

„49 . §

A Cst . 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam hav i
rendszerességgel járó nevelési ellátást vagy iskoláztatási támogatást (a továbbiakban együtt :
családi pótlék) nyújt. [A családi pótlékra jogosult személy az igényelbíráló szervné l
megtett egyoldalú nyilatkozatával, indokolás nélkül lemondhat a számára megállapított
családi pótlék vagy a családi pótlék általa meghatározott részének folyósításáról. A
lemondó nyilatkozat a személyi jövedelemadóról szóló törvényben szabályozott család i
kedvezmény érvényesítése szempontjából nem bír joghatással .]”"

Indokolás
A családi pótlék minden gyermeknek jár . Az ellátásról való lemondás lehetősége illetve az

arra való felhívás tovább rombolja az univerzalitás elvét (amit sajnos már a kormány azzal

megkezdett, hogy megvonhatóvá tette az ellátást) . Félő, hogy a kormány következő lépése a
jövedelmi rászorultság alkalmazása lesz, amivel segélyszerűvé tenné a támogatást, annak
minden hátrányával együtt .
Úgy véljük, hogy minden gyermek nevelése és támogatása egyaránt fontos, ezt fejezi ki az ,
hogy az állam minden gyermek után folyósítja a családi pótlékot . Elképzelhető , hogy a
kormány a lemondásra azért akar lehetőséget adni, hogy a „gazdagok” így

,jótékonykodjanak” .
Ehelyett javasoljuk a több kulcsos adórendszer bevezetését vagy, hogy az adókedvezmény
perverz újraelosztását módosítsák, hiszen összességében jóval több családi támogatásba n
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részesülnek a magasabb jövedelműek, mint azok, akik csak vagy szinte csak családi pótlé k
formájában kapnak az államtól támogatást gyermekeik neveléséhez .
Mindezek mellett a Javaslat számos kérdést felvet : Mindkét szülőnek le kell mondania? Mi
van, ha egyikük nem ért ezzel egyet, attól a másik keresztbe tehet? Mi van, ha a szül ő nem
méri fel megfelelően az anyagi helyzetét? Ha mégis igényt tart kés őbb az ellátásra, akko r
miként kaphatja újra? Mi történik azzal az összeggel, amiről lemond, felajánlhatóvá váli k
valamire?

Budapest, 2015 . november 19 .
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