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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Normaszöveg
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A családok  támogatásáról  szóló  1998.  évi  LXXXIV.  törvény  (a  továbbiakban:  Cst.)  11.  §  (1)
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A családi pótlék havi összege
a) egygyermekes család esetén 24 400 forint,
b) egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 27 400 forint,
c) kétgyermekes család esetén gyermekenként 26 600 forint,
d) két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 29 600 forint,
e) három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 32 000 forint,
f) három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 34 000 forint,
g)  tartósan  beteg,  illetve  súlyosan  fogyatékos  gyermeket  nevelő  család  esetén,  valamint  a
gyermekotthonban,  javítóintézetben,  büntetés-végrehajtási  intézetben  vagy  szociális
intézményben  élő,  a  nevelőszülőnél  elhelyezett,  vagy  a  Gyvt.  72.  §  (1)  bekezdése  alapján
ideiglenes hatállyal elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után, továbbá

1 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. 



a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy esetén
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 46 600 forint,
h) tartósan beteg,  illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló  esetén a  tartósan
beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 51 800 forint,
i) a 7. § (2) bekezdése szerinti személy esetén - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 40 600
forint,
j)  a  gyermekotthonban,  javítóintézetben,  büntetés-végrehajtási  intézetben  vagy  szociális
intézményben  élő,  a  nevelőszülőnél  elhelyezett,  vagy  a  Gyvt.  72.  §  (1)  bekezdése  alapján
ideiglenes  hatállyal  elhelyezett,  a  g)  vagy  a  h)  pont  alá  nem  tartozó  gyermek  esetén,  a
gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy esetén, ha
a gyermek nem tartozik a g) vagy a h) pont alá, valamint a 8. § (3) bekezdése alá tartozó személy
esetén 29 600 forint.”

3. §

A Cst. 11. §-a az alábbi új (5) bekezdéssel egészül ki:

„11. §

„  (5) A családi pótlék július hónapra járó összege az (1) bekezdésben megjelölt összeg kétszerese.””

4. §

A Cst. 11. §-a az alábbi új (6) bekezdéssel egészül ki:

„11. §

(6) A családi pótlék összegének emeléséről az Országgyűlés évente legalább egy alkalommal dönt.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A [családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) ]Cst.  a
következő 50/B. §-sal egészül ki:

Indokolás 

A Magyar Szocialista Párt számára minden család számít. Ezért indítványunkban az alábbiakat
javasoljuk:
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- a családi pótlék azonnali megduplázását,

- egy havi többlettámogatás bevezetését iskolakezdéskor,

- a családi pótlék évenkénti emelését.

Az államnak minden gyermek születését és nevelését támogatnia kell, ugyanakkor az Orbán-
kormány minden  gyermekhez  eljutó  családi  pótlékot  egyetlen  egyszer  sem emelte,  így  az
elmúlt  kilenc  évben  jelentősen  veszített  értékéből.  Mindezek  miatt  a  családi  pótlék
megduplázását javasoljuk.

A családok számára mindig jelentős terhet jelent a tanévkezdés. A tanszerek, az iskolatáska, a
szükséges ruházati cikkek, mind külön kiadással járnak. Mindezek miatt szükséges látjuk egy
plusz egyhavi juttatás bevezetését az iskolakezdésre tekintettel.

Az előzőekkel összefüggésben, törvényben kell garantálni a családi pótlék évenkénti növelését.

Magyarországon is meg kell teremteni az európai életszínvonalat, ezért kell létrehoznunk az
emberek Európáját, a szociális Európát, és akkor itthon is több gyermek fog születni. Erről szól
az MSZP Haza, Szeretet, Európa programja.
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