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2019. évi ..... törvény 

az Európai Unió közösségéhez tartozó magyar családokért

Az Országgyűlés abból a felismerésből kiindulva, hogy az ország minden családjának joga van a
tisztességes élethez, és a magyar családok - az Európai Unió közösségéhez tartozva - joggal várják
el  az  államtól  a  növekvő  gazdaság  biztosította  erőforrások  esélyt  teremető  intézkedésekre,
életszínvonal  növelésére  való  fordítását,  megkezdve  ily  módon  a  felzárkózást  az  európai
életszínvonalhoz,  a  gyermeknevelési  kedv  növelésének  és  felelős  vállalásának  érdekében  a
következő törvényt alkotja:

1. §

(1) A gyermekek és rajtuk keresztül az egész társadalom tudás- és műveltségi szintjének folyamatos
növekedése  az  alapja  a  nyitott,  befogadó  az  európai  közösség  szerves  részét  alkotó,  jóléti
társadalom felépítésének. Az oktatásra fordított – a gazdaság fejlődési üteme szerint – költségvetési
források, befektetést jelentenek a jövőbe.

(2) Minden gyermeknek - születésének pillanatától kezdődően, ellenszolgáltatás nélkül - jár az az
ellátás, amely a személyiségének lehető legteljesebb mértékű kibontakoztatásához szükséges.

(3) A magyar oktatási rendszerben érvényesül az oktatáshoz való szabad hozzáférés joga és a tanítás
szabadsága.

(4) Az iskolarendszerben a tanuló előrehaladását képességei, tehetsége és szorgalma határozza meg
az érettségiig, illetve a diploma megszerzéséig. A szakképzés a tizenhatodik életév után kezdődik és
jellemzően az érettségire épül.

(5)  Magyarországon  a  tankötelezettség  annak  a  tanévnek  a  végéig  tart,  amelyben  a  tanuló  a
tizennyolcadik életévét betölti.

(6) A felsőoktatásba történő belépés alapja a középiskolai tanulmányi eredmények és az érettségi
vizsga eredményei.

(7) Az első diploma megszerzéséért ellenszolgáltatás nem kérhető.

(8)  A családtámogatás  rendszere  biztosítja,  hogy a  továbbtanulás  ne  függjön a  család  szociális
helyzetétől.

2. §

(1) A megelőzés, a gyógyítás, az utókezelés ellátórendszere – összefogva az Európai Unió többi
tagállamának ellátórendszerével – garantálja az európai közösséghez tartozó magyar család minden
tagjának, hogy életesélyei megfelelnek az európai átlagnak.

(2)  Az  egészségügyi  ellátórendszer  megerősítése  a  háziorvosi,  a  fogorvosi  és  a  gyermekorvosi
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hálózat teljes körű kiépítésével kezdődik.

(3)  Az  (1)  bekezdésben  felsorolt  szolgáltatások  finanszírozása  fedezi  a  tényleges  és  szükséges
fejlesztéseket,  befektetéseket,  biztosítja  továbbá  a  foglalkoztatott  orvosok,  szakdolgozók  –  a
gazdaság  fejlődésének  üteméhez  igazodó,  évről-évre  növekvő  mértékű  -  havi  munkabérét  és
járulékait.

(4) Az egészségügy finanszírozása garantálja, hogy az orvosok és a szakdolgozók 2018 január havi
bére  2019.  decemberéig  másfélszeresére  növekedjen,  továbbá  azt,  hogy  2020-tól  kezdődően,
további öt éven keresztül minden évben legkevesebb tizenöt százalékkal emelkedjen.

(5)  Az  egészségügyi  szolgáltató-rendszer  eszközállományának  középtávú  fejlesztési  programja
garantálja,  hogy  Magyarország  egészségügyi  ellátó  rendszere  a  legmodernebb  diagnosztikai  és
terápiás eszközellátásban 2024-re elérje az európai átlagot.

3. §

(1) A magyar munkaerőpiac része az Európai Unió munkaerőpiacának. A kutatás szabadsága,  a
magas színvonalú oktatás a garancia a hazai ipar, a hazai mezőgazdaság és a hazai szolgáltatás
hatékonysága gyorsuló ütemű növekedésének,  a  magyar  termékek világpiaci  megjelenésének és
sikerének.  Ezzel  a  növekedéssel  együtt  jár  a  családok  anyagi  helyzetének  megszilárdulása,  a
szegénység fokozatos visszaszorulása, az európai bérek és nyugdíjak elérése.

(2) A munkáltató a felsőfokú végzettséghez kötött munkaköröket nyilvános pályázat útján töltheti
be.  A pályázatok  elbírálásánál  előnyben  kell  részesíteni  a  pályakezdőket.  A pályakezdők  havi
munkabére nem lehet kevesebb a garantált bérminimum kétszeresénél.

(3) A munkáltató – az illetékes szakszervezet bevonásával - szabályzatot dolgoz ki az átlagon felüli
munkateljesítmény díjazására, a tudományos munka elismerésére, az ismeretszerzés ösztönzésére.

(4)  A  társasági  adóról  és  az  osztalékadóról  szóló  törvény  hatálya  alá  tartozó  munkáltató
csökkentheti adóját a munkavállalók részére nyújtott szociális, egészségügyi, kulturális, oktatási,
sport  és  más  jóléti  juttatásokra,  az  e  feladatokat  ellátó  intézmények  fenntartására  fordított
összegekkel.

4. §

(1)  Az európai  közösséghez  tartozó  magyar  családot  megilleti  az  a  jog,  hogy szociális,  anyagi
helyzetétől  függetlenül  hozzájusson  az  alapvető  közműszolgáltatásokhoz.  Mindenkinek  –
ellenszolgáltatás fizetése nélkül – alanyi jogon jár az ivóvíz, a villanyáram, a gáz, a távhőellátás, a
szilárd fűtőanyag a család alapvető szükségleteinek kielégítéséhez.

(2) Mindenkit megillet az internethez való - ellenszolgáltatás nélküli - minimális szintű hozzáférés
joga.

(3) A közműszolgáltatások díjainak megállapítása és fizetése sávos rendszerben történik.
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(4)  A sávos  rendszer  három  részből  áll.  Az  első  a  mindenki  számára  ellenszolgáltatás  nélkül
biztosított  szolgáltatások mennyiségét tartalmazza.  A második az átlagos fogyasztás mennyisége
utáni díjazást állapítja meg. A harmadik az átlagon felüli fogyasztás utáni díjazás összegét határozza
meg.

(5)  Az átlagon felüli  jövedelemmel  rendelkező és  átlagon felüli  közműszolgáltatásokat  igénybe
vevő  családok  –  a  társadalmi  szolidaritás  elve  alapján  –  hozzájárulnak  az  alapvető
közműszolgáltatások finanszírozásához.

5. §

(1) Az európai közösséghez tartozó magyar családok joggal tartanak igényt arra, hogy legyen idejük
közös együttlétre, a szabadidő hasznos eltöltésére, országon belüli és határainkon kívüli nyaralásra.

(2)  Valamennyi  foglalkoztatási  jogviszonyban  a  munkáltató  a  rendes  munkaidőn  felüli
munkavégzést csak abban az esetben rendelheti el, ha arra életveszély elhárítása vagy katasztrófa-
helyzet megelőzése, megszüntetése érdekében van szükség.

(3) Az (2) bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik az idénymunkára. Idénymunka esetén a heti
munkaidő a Munka törvénykönyvében foglaltak szerint átléphető.

6. §

(1) Az európai közösséghez tartozó magyar családot megilleti az anyagi, az erkölcsi támogatás, ha
bajbajutott családtagján kell segítenie.

(2) Ha a családtag betegség, fogyatékosság, öregség vagy bármely más ok miatt  huzamos időn
keresztül  önmaga  ellátására  képtelen,  a  róla  gondoskodó  családtag  gondozói  tevékenységét
munkaviszony  keretében  látja  el.  Havi  díjazása  a  mindenkori  legkisebb  kötelező  munkabér
(minimálbér) összegének megfelelő összeg.

(3) Az (2) bekezdés szerinti gondozói feladatokat ellátó családtag tevékenységét országos segítő
hálózat támogatja.

7. §

(1) Mindenkit megillet a lakhatáshoz való jog. Az európai közösséghez tartozó magyar családok
lakáshelyzetének  folyamatos  javítása  a  garancia  a  felelős  gyermekvállalási  hajlandóság
növekedésének.

(2) A lakhatáshoz való jog alapján a jogosultat megilleti legalább egy zárható szoba, és a hozzá
tartozó közös mellékhelyiségek használata.

(3) Ha a családban kiskorú gyermek él, a család kilakoltatására csak megfelelő elhelyezés mellett
kerülhet sor. Megfelelő elhelyezésül legalább komfortos lakás szolgálhat.
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(4) Az első lakástulajdon megszerzését szociális bérlakás biztosításával kell segíteni. A szociális
bérlakás  bérleti  díja  nem  lehet  magasabb  a  legkisebb  kötelező  munkabér  (minimálbér)  ötven
százalékánál. A szociális bérlakás legfeljebb tíz évre utalható ki.

(5)  A család  rossz  lakáshelyzete,  rossz  szociális  és  jövedelmi  helyzete  nem  szolgálhat  alapul
gyermekük családból történő kiemeléséhez.

8. §

(1)  Az  európai  közösséghez  tartozó  magyar  családokban  minden  gyermek  jogosult  a  napi
háromszori meleg ételre, a megfelelő ruházatra, a játékhoz, tanuláshoz, művelődéshez szükséges
eszközökre.

(2) A 2019. január 1-én folyósított családi pótlék és iskoláztatási támogatás összege 2019. július 1.
napjától ötven százalékkal nő.

(3) A (2) bekezdés szerinti összeget minden év január elsejével meg kell emelni azzal az összeggel,
amellyel a legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) megemelkedett.

9. §

(1) Ez a törvény a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(2) E törvényben foglaltak végrehajtásáért a Kormány felelős.

(3) Felhatalmazást kap a Kormány az e törvény végrehajtásához szükséges rendeletek kiadására.

(4)  Felhatalmazást  kap  a  Kormány,  hogy  az  e  törvény  végrehajtásához  szükséges  fedezetet  a
sportcélú  beruházásokhoz,  a  kormányzati  elhelyezések  kialakításához,  a  kormányzati
propagandához,  az  egyházak  részére  –  a  törvényben  meghatározott  feladataik  finanszírozását
meghaladó – betervezett összegekből átcsoportosítsa.

(5) Az e törvénnyel ellentétes jogszabály, illetve a jogszabály e törvénnyel ellentétes rendelkezése, e
törvény hatályba lépését követő harmadik hónap első napjától kezdve nem alkalmazható.
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Általános indokolás

Az állam kötelezettsége olyan feltételek megteremtése, amelyek garantálják az országban élő
családok szociális biztonságát. A szociális biztonság megteremtése az előfeltétele annak, hogy a
fiatal  családok  vállalkozzanak  gyermeknevelésre.  Az  elmúlt  időszakban  bejelentett  –  a
gyermekvállalási  hajlandóságot  ösztönző  -  kormányzati  intézkedések  nem  minden  fiatal
házaspárra kedvezőek, mivel nem titkolt  célja az intézkedéseknek a jómódban levő családok
támogatása.

A  törvényjavaslat  olyan  azonnali  intézkedéseket  fogalmaz  meg,  amelyek  nem  tesznek
különbséget vagyoni alapon a fiatalok és az életkezdésre vállalkozó családok között.

A törvényjavaslat erősíti az Európához tartozást, ugyanakkor hangsúlyozza a magyar nemzeti
identitást.

Részletes indokolás

1. § 

A magyar családok legfontosabb célja, hogy gondoskodjanak gyermekeik megfelelő oktatásáról.
Ezért azonnali hatállyal meg kell szüntetni a felsőoktatási felvételi eljáráshoz előírt középfokú
nyelvvizsgát. További elengedhetetlen intézkedés a tankötelezettség korhatárának megemelése,
az első diploma megszerzésének ingyenessé tétele.

2. § 

Az  egészségügynek  krízisterápiára  van  szüksége.  Meg  kell  akadályozni  az  egészségügy
összeomlását. A legsúlyosabb veszély az orvos- és nővérhiány. Első intézkedés ezért a bérek
másfélszeresére növelése, majd évenként további tizenöt-tizenöt százalékkal történő emelése. Ily
módon lehet elérni azt is, hogy minden településen biztosítani lehessen a háziorvosi, a fogorvosi
és a gyermekorvosi praxisok betöltését.

3. § 

Kiemelkedő feladat a jól képzett fiatal munkaerő itthon tartása. A törvényjavaslat a szükséges
intézkedéseket  a  munkáltatók  részére  írja  elő.  Nem tesz  különbséget  a  munkáltatók  között.
Kiemelkedő  fontosságú  a  diplomás  minimálbér  meghatározása,  valamint  az,  hogy  minden
munkáltató teremtsen perspektívát a pályakezdők részére.

4. § 

Egyetlen család sem maradhat világítás, víz, és fűtés nélkül. Ezért ingyenes közműminimumra
van szükség. A törvényjavaslat ezt oly módon kívánja megoldani, hogy a minimális mennyiségű
szolgáltatásra külön fogyasztási  „sávot” állapít  meg. Ez minden család számára alanyi jogon
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biztosítja  az  ellenszolgáltatás  nélküli  hozzáférést  az  alapvető  közművekhez.  Az  átlagot
meghaladó fogyasztás magasabb díjazása fedezné az ingyenes ellátást.

5. § 

A magyar  családok nem élhetnek addig teljes életet,  amíg az ún. rabszolgatörvény alapján a
szülőket heti plusz egy nap túlmunkára kényszeríthetik. A törvényjavaslat abból indul ki, hogy
Európában  napirenden  van  a  munkaidő  csökkentése.  Ennek  a  tendenciának  a  követése,  a
gazdaság jó teljesítménye alapján indokolt.

6. § 

Amennyiben a család vállalja, hogy otthon ápolja az önmaga ellátására képtelen családtagot, el
kell ismerni, hogy munkaviszonyban végezi tevékenységét.

7. § 

Nem beszélhetünk valóságos családtámogatásról, amíg gyermekes családok kerülnek az utcára
kilakoltatás miatt. A lakhatáshoz való jogot alanyi jogként kell elismerni, megszüntetve a kiskorú
gyermekkel  rendelkező  családok  kilakoltatását.  A családalapítást  könnyíti  meg  a  szociális
bérlakáshoz való hozzáférés megteremtése.

8. § 

A magyar  családok százezreit  fenyegeti  a szegénység, de a családi pótlék összege tíz éve,  a
Gyurcsány-kormány ideje óta nem változott. Ezért a törvényjavaslat elrendeli a családi pótlék
ötven százalékkal történő azonnali megemelését és gondoskodik egyúttal évenkénti rendszeres
megemeléséről.

9. § 

A  §  hatályba  léptető  rendelkezést  tartalmaz.  Kellő  időt  biztosít  a  jogszabályoknak  a
törvényjavaslatban  foglaltakhoz  történő  igazításához.  Megadja  a  szükséges  felhatalmazást  a
végrehajtást szolgáló jogszabályok kiadásához. Megteremti a szükséges forrásokat. A megadott
határidő eltelte után a törvényjavaslattal ellentétes jogszabályok nem alkalmazhatóak.
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