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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 2. §
Módosítás jellege: kiegészítés

2. §

(1) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 26. § (1) és
(2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) A gyermeknevelési támogatás havi összege - függetlenül a gyermekek számától - azonos az
öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb összegének 200%-ával,  töredékhónap esetén egy naptári
napra a havi összeg harmincad része jár.”

(2) A gyermekgondozást segítő ellátás havi összege gyermekenként - ide nem értve az egyazon
várandósságból  született  ikergyermekeket  -  azonos  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb
összegének 200%-ával.  Az egyazon várandósságból  született  ikergyermekek esetében az  ellátás
havi  összege megegyezik az öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb összeg kétszeresének és az
ikergyermekek  számának  szorzatával.  Töredékhónap  esetén  egy  naptári  napra  a  havi  összeg
harmincad része jár.

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. 



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:

- a gyes és a gyet azonnali megduplázását.

A gyes és a gyet összege 11 éve változatlan. Mindezek miatt szükségesnek tartjuk, hogy a
kisgyermeket nevelők számára még mindig legjelentősebb jövedelempótló juttatás (gyes), és
a  "főállású  anyaságot"  elismerő  többgyermekeseknek  járó  juttatás  (gyet)  összegét
megduplázzuk.

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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