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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.) IV. Fejezetének
címe az alábbiak szerint változik:

„VÁRANDÓSSÁGI ÉS ANYASÁGI TÁMOGATÁS”

3. §

A Cst. IV. Fejezetének címe után az alábbi új 28/A. § lép:

„28/A. §

(1)  Várandóssági  támogatásra  jogosult  -  a  várandósság  hatodik  hónapjában  -  az  az  anya,  aki
várandóssága alatt addig legalább egy alkalommal várandósgondozáson vett részt.

(2)  Várandóssági  támogatás  -  magzatonkénti  -  összege  azonos  az  adott  időpontban  érvényes

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. 



öregségi nyugdíj legkisebb összegének 530%-ával.”

4. §

A Cst. 31. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„31. §

Az anyasági támogatás - gyermekenkénti - összege azonos a gyermek születésének időpontjában
érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 530%-ával, ikergyermekek esetén 630%-ával.”

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 azt javasoljuk,
hogy minden gyermek születését  támogassa  az  állam 300 ezer  forinttal,  amit  két  részletben
nyújtana, egyszer a várandósság ideje alatt, egyszer pedig a gyermek megszületését követően.

Tehát javasoljuk:

- a várandóssági támogatás bevezetését,

- az anyasági támogatás jelentős megemelését.

A gyermekvállalás jelentős terhekkel jár a családok számára, sok esetben számtalan költséges
vizsgálaton  is  részt  kell  venniük  a  kismamáknak.  Mindezek  miatt  a  várandósság  alatt  is
szükséges  egy nagyobb  összegű  támogatást  biztosítani  a  gyermeküket  várók  számára,  hogy
megnövekedett  kiadásaikat  fedezni  tudják.  Ezért  javasoljuk  a  várandóssági  támogatás
bevezetését, amely több mint 150 ezer forintos támogatást jelentene a gyermeket váró családok
számára. (A 28 500 forintos nyugdíjminimum 5,3 szorosa pontosan 151 050 forint.)

Vitathatatlan, hogy a gyermek születése is jelentős kiadásokkal jár a családok számára. Ennek
mérséklését szolgálja az anyasági támogatás. Ugyanakkor annak mértékét utoljára a szocialista
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kormány emelte. Az ellátás jelentős emelését javasoljuk, amely így újabb több, mint 150 ezer
forint támogatást jelentene a családok számára. Az ikergyermekek esetén pedig közel 180 ezer
forint lenne a támogatás összege.

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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