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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „a főállású
anyaság feltételeiről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2019. (.....) OGY határozat 

a főállású anyaság feltételeiről

A gyermeknevelési támogatás intézményének átalakítása érdekében az Országgyűlés a következő
határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy dolgozza ki a családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvény módosítását annak céljából, hogy a gyermeknevelési támogatás igénybevételének
megkönnyítésére sor kerülhessen.

2. Az 1. pontban foglaltak érdekében kidolgozott szabályozás a következőkről rendelkezzen:

a)  Gyermeknevelési  támogatásra  az  a  házasságban  élő  vagy  özvegy,  továbbá  a  gyámhatóság
mérlegelése alapján egyedülálló szülő és gyám - ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot és a
kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülőt - legyen jogosult, aki

aa) saját háztartásában gyermeket nevel,

ab) az első gyermek születésekor legalább a 21. életévét betöltötte,

ac) rendelkezik legalább az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) meghatározott
szakképesítéssel, vagy ennél magasabb iskolai végzettséggel,

ad) büntetlen előéletű.

b)  A  gyermeknevelési  támogatásban  részesülő  személy  tényleges  tartózkodási  helyén  a
gyámhatóság havonta környezettanulmányt készít.

c) A jogosult vagy házastársa legalább 3 éves, munkavégzésre irányuló jogviszony fennállását tudja
igazolni, továbbá az első gyermek vállalásakor olyan jogviszonnyal rendelkezzen, amely alapján a
foglalkoztatására az adott munkáltatónál legalább további egy évig sor kerül.

d) A gyermeknevelési támogatás mértéke a nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset
- 60%-a egy gyermek esetén,
- 80%-a két gyermek esetén,
- 100%-a három gyermek esetén.

e) Egyes egészségügyi beavatkozások kapcsán állami támogatások járjanak egyedi méltányosság
alapján, továbbá a szabályozás szerinti feltételek teljesítésére tekintettel.

f)  Ha  a  legkisebb  gyermek  betöltötte  a  14.  életévét,  a  jogosult  a  gyermeknevelési  támogatás
egészére  továbbra  is  jogosult  marad,  amennyiben  legfeljebb  napi  4  órában  vállal  munkát.
Amennyiben napi 8 órában kíván munkát vállalni, úgy a gyermeknevelési támogatás 50 százalékára
lesz jogosult.

g) A gyermeknevelési támogatásban részesülő személyek az önkormányzati lakásgazdálkodásban
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elsőbbséget élvezzenek a bérleti jogviszony elnyerésénél, és szociális alapú lakbér kategória szerint
fizessenek.

h)  A Kormány  dolgozzon  ki  olyan  ösztöndíj  rendszert,  amely  keretében  OKJ-s  szakképesítés
szerezhető, továbbá a sikeres végső vizsga után a képzési díj részben vagy egészben visszajár.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A magyarság egyik legsúlyosabb problémája a népességfogyás. Látható, hogy az elmúlt évek
intézkedései  –  melyekkel  a  kormány  a  kedvezőtlen  tendenciát  meg  kívánta  állítani  –  nem
vezettek érdemi eredményre. Továbbra is csak egy igen szűk, tehetős kör tud önálló otthonhoz
jutni.  A személyi  jövedelemadót  csökkentő  családi  adókedvezmény jelenleg  is  csak kevesek
számára  érhető  el  olyan  mértékben,  hogy  az  gyermekvállalásra  ösztönző  legyen.  A Jobbik
többszöri  javaslata  –  mely  szerint  a  csecsemők,  gyermekek  neveléséhez  szükséges  alapvető
eszközök  általános  forgalmi  adója  5  %-os  szinten  kerüljön  meghatározásra  –  mindvégig
elutasításban részesült a kormánypártok által.

A helyzet több szempontból is tragikus és életveszélyes. Egyrészt alapvető probléma a születések
és  a  halálozások közötti  negatív mérleg,  vagyis  a természetes  fogyás.  Másrészt  ezzel  szoros
összefüggésben  az  elöregedés,  valamint  az  ezzel  járó  gazdasági,  társadalombiztosítási
problémák. Meg kell említenünk továbbá az elmúlt néhány évben tapasztalt szociális emigrációt,
vagyis az aktív, dolgozni akaró magyar fiatalok tömeges elvándorlását és külföldi letelepedését.
Ezt tetézi  még tovább a belső -  demográfiai  -  vándorlás,  vagyis a falvak elnéptelenedése és
ellehetetlenülése. A Jobbik a népesedési problémákat, továbbá a kivándorlás kérdését egymással
összefüggő jelenségekként kezeli,  és tisztán látja, hogy az egyik háttérfolyamatainak romlása
mennyiben roncsolja a másik terület jövőbeni javítási esélyeit is. A népesedési válság megoldása
ezért  egy  komplex  feladat,  amely  teljes  szakmai  koncentrációt,  az  egyes  tárcák  közötti
harmonikus együttműködést, a média, a civilszféra és a társadalom segítő támogatását egyszerre
igényli.

Sajnálatos módon a nők egyre nagyobb hányada gyermektelen, így a legszebb női hivatást, az
anyaságot (illetve a férfiak szemszögéből az apaságot) az emberek egyre kisebb hányada élheti
meg.  30  éves  kor  felett  exponenciálisan  nőnek  a  várandósság egészségügyi  kockázatai  és  a
meddőség  esélye  is,  ezért  is  ösztönözzük,  hogy az  anya  30  éves  kora  előtt  szülessen  meg
legalább az első gyermek, s így nagyobb eséllyel jöhetnek létre nagycsaládok is. A katasztrofális
demográfiai  helyzet  miatt  radikális  változás  nélkül  nemhogy a  nyugdíjrendszer,  de  az  egész
államháztartás  is  fenntarthatatlanná  válhat.  Ahhoz,  hogy  a  vágyott  gyermekek  világra
jöhessenek, meg kell szüntetni a gyermekvállalás előtt tornyosuló akadályok tömegét.

A főállású anyaság intézménye, - amely kvázi „életpályamodellként” valódi alternatívát jelenthet
minden családalapítás előtt álló, magyar nő számára, - nemcsak anyagi elismerés, mert az csak
egyik  vetülete  a  demográfia  multifaktoriális  területének.  A főállású  szülőség  melletti  döntés
egyben  a  felelős  gyermekvállalás  feltételeinek  a  megteremtését  is  igényli.  Ennek
keretrendszeréről és az ahhoz nyújtható állami támogatórendszer felállításáról szól a határozati
javaslatunk.
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