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Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Tárgy: Határozati javaslat benyújtása
Benyújtó: Dr. Tóth Bertalan
Határozati javaslat címe: ,,Gyerek, család, lakhatás" programról

Tisztelt Elnök Úr!
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése ,,Gyerek,

család, lakhatás" programról címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánjuk benyújtani.
Figyelemmel arra, hogy a határozati javaslat olyan szerkezeti egységeket, kodifikációs
megoldásokat tartalmaz, amelyek szerkesztésére a ParLexben alkalmazott informatikai
szabály nem nyújt lehetőséget, ezért - a Házbizottság egyes indítványok elektronikus úton
történő benyújtásáról szóló 5/2018-2022. (X.11.) HB állásfoglalásának 2. § (1) bekezdése
szerint - jelen önálló indítvány papírlapon kerül benyújtásra.
Budapest, 2019. március 18.

Dr. Tóth Bertalan
országgyűlési képviselő
(MSZP)

.... ./2019. (.....) OGY határozat
,,Gyerek, család, lakhatás" programról

Az Országgyűlés, tekintettel
hazánk egyre romló demográfiai helyzetére,
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a gyermekek mindenek felett álló érdekére,
a lakhatási válság kezelésére,
az egyedülálló szülök nagyarányú szegénységére,
az univerzális ellátások jelentős értékvesztésére,
a kivándorolt családok és így a szülőképes korú nők számának csökkenésére,
a gyermekek egészséges fejlődésének biztosítására,
az alábbi határozatot hozza.
1. Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy a gyermekvállalás fokozott támogatása,
valamint a gyermeknevelés és a munkavállalás összehangolása érdekében az alábbi
intézkedéseket készítse elő:
a) az anyasági támogatás 300 ezer forintra való emelése és annak két részletben történő
utalása úgy, hogy az első utalásra még a várandósság alatt kerüljön sor,
b) a gyermek születése után járó, apáknak járó pótszabadság megduplázása (10
munkanapra),
c) a meddőségi kezelések számának és állami támogatásának növelése,
d) a gyermek napközbeni ellátását biztosító (köztük a munkahelyen is elérhető)
férőhelyek érdemi növelése, a bölcsődei férphelyek kialakításának meggyorsítása,
e) a bölcsődei és óvodai nyitva tartás rugalmassátétele,
t) a bölcsődei gondozási díj eltörlése,
g) a kisgyermeket nevelők eddigieknél is nagyobb munkahelyi védelme (a gyermek hat
éves koráig),
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h) az

élettársi

viszonyban

élők

számára

1s

biztosítani

a

támogatásokat

kedvezményeket.
2. Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy a gyermekgondozásnak, és a közeli
hozzátartozó ápolásának fokozott támogatása érdekében az alábbi intézkedéseket
készítse elő:
a) az alanyi jogon járó családi támogatások (családi pótlék, gyes, gyet) megduplázása,
az ellátások értékállóságának biztosítása,
b) az iskolakezdéshez plusz egyhavi támogatás bevezetése,
c) az egyedülállók, és a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelők családi
támogatásainak kiemelt támogatása,
d) a családi adókedvezmény igazságossá tétele, oly módon, hogy támogatásként az is
megkapja a teljes összeget, aki most nem tudja azt érvényesíteni jövedelméből,
e) az ápolási díj mértékének megállapítása során a minimálbér összegének használata
viszonyítási alapként,
t) a fogyatékos személyek közlekedési támogatásainak megújítása és emelése,
g) a gyermek-egészségügyi ellátásokra fordított források növelése, a gyermekorvosi és
védőnői rendszer megerősítése,
h) a

rászoruló

gyerekek

ingyenes

étkeztetésének

kiterjesztése

a

középiskolai

évfolyamokra.
3. Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy a lakhatás fokozott támogatása
érdekében az alábbi intézkedéseket készítse elő:
a) a kisgyermeket nevelő családok kilakoltatásának tilalma,
b) a lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési támogatás visszaállítása,
c) a hajléktalanság kezelése, a hajléktalan emberek önálló és fenntartható lakhatáshoz
jutásának biztosítása,
d) a gyermekvédelmi szakellátásból kikerülő fiatal felnőttek támogatásának növelése,
e) szociális bérlakás-rendszer kialakítása (jó minőségű, megfizethető, köztulajdonban
lévő bérlakások kialakítása),
t)

albérlet-támogatás bevezetése,

g) korszerű lakás-előtakarékossági rendszer (újbóli) bevezetése,
h) állami

támogatások

kiszélesítése

a

meglévő

lakások

felújításához,

energiakorszerűsítéséhez.
4. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az 1-3. pontokban foglalt jogszabályok
előkészítéséről gondoskodjon, a szükséges törvénymódosításokat terjessze az
Országgyűlés elé, továbbá gondoskodjon a jogszabályváltozások és intézkedések
pénzügyi fedezetének megteremtéséről.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, államháztartásért felelős
miniszter
5.

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

A Magyar Szocialista Pártnak minden család számít. A kormány családvédelmi intézkedései
a családok 10%-ának nyújtanak támogatást, a mi javaslataink a családok 100%-ához
szólnak.
azánkban tapasztalható lakhatási válság valamint az
Az egyre romló demográfiai helyzet,
elértéktelenedett családi támogatások att a,zQI1nali intézkedésekre van szükség. A kormány
intézkedései még mindig nem fogják tömegesen megsegíteni a gyermekvállalás előtt álló
családokat, és a már megszületettgyerme iket nevelőket sem, ismét elsősorban a jobb
helyzetűeken segítenek majd.
Nem kérdés, hogy támogatni kell a gyermekvállalást, a gyermeknevelést, hogy segíteni kell
az otthonteremetést, de mindezt igazságos újraelosztás révén. Olyan· intézkedésekre van
szükség, amely minél szélesebb körben elérik a dolgozó szülőket és segítséget nyújtanak a
legszegényebbek számára is.
Mindannyian azt szeretnénk, hogy több gyermek· szülessen hazánkban. Mindannyian azt
szeretnék, hogy a családoknak ne kelljen más országban otthont keresniük, hogy itthon
képzeljék el gyermekeik jövőjét, és saját jövőjüket. A közös jövőnket. A népességfogyás
ugyanis közös problémánk, nem csak nemzetünk megmaradása a kérdés, hanem
társadalmunk fennmaradása is. A gyermekszám csökkenése, a várható élettartam
növekedése, az idős népesség arányának növekedése, a nyugdíjrendszer fenntarthatósága, az
egészségügy finanszírozása, mind közös ügyünk. Nem csak több gyermek vállalására van
szükség, hanem a gyermeknevelés megfelelő támogatására is. Jobb körülményekre van
szükség, ahol érdemes élni, ahol jó gyereket vállalni, ahol van huszonegyedik századi iskola,
európai színvonalú egészségügy. A gyermekvállaláshoz és a gyermekneveléshez
kiszámítható, hozzáférhető, értékálló családi támogatásokra, rugalmas gyermekellátó
rendszerre, megfelelő lakhatásra és biztos megélhetésre van szükség. Javaslatunk e sokrétű
megközelítésből kiindulva jelöli meg a legfontosabb, azonnal megteendő intézkedéseket.
Komplex intézkedési tervet nyújtunk be az Országgyűlés elé, amely három téma köré
csoportosítja javaslatainkat, melyek természetesen átszövik egymást. Ezek:
• a gyermekvállalás támogatása, valamint a gyermeknevelés és a munkavállalás
összehangolása,
• a gyermekgondozás, a közeli hozzátartozókápolásának támogatása,
• a lakhatás biztonságának megteremtése.
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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A népességfogyás számos okra vezethető vissza, amikre a Magyar Szocialista Párt már
többször felhívta a figyelmet. Ma minden hatodik magyar gyermek külföldön születik, egyre
kevesebb a szülőképes korban lévő nő hazánkban. Mindezek miatt az államnak az
eddigieknél sokkal jobban kell támogatnia a gyermekvállalást. De az eddigieknél nagyobb
szerepet kell adni az apáknak is a gyermeknevelésben. Emellett az is fontos, hogy amikor a
szülők visszamennek dolgozni, legyen elég bölcsőde, óvoda a gyermekek számára. Az
ezekhez szükséges legfontosabb azonnali intézkedésekről szólnak az alábbi javaslataink:
a) az anyasági támogatás 300 ezer forintra való emelése és annak két részletben történő
utalása úgy, hogy az első utalásra még a várandósság alatt kerüljön sor,
b) a gyermek születése után járó, apáknak járó pótszabadság megduplázása (10
munkanapra),
c) a meddőségi kezelések számának és állami támogatásának növelése,
d) a gyermek napközbeni ellátását biztosító (köztük a munkahelyen 1s elérhető)
férőhelyek érdemi növelése, a bölcsődei férőhelyek kialakításának meggyorsítása,
e) a bölcsődei és óvodai nyitva tartás rugalmassá tétele,
f) a bölcsődei gondozási díj eltörlése,
g) a kisgyermeket nevelők eddigieknél is nagyobb munkahelyi védelme (a gyermek hat
éves koráig),
h) az élettársi viszonyban élők számára ,s biztosítani a támogatásokat,
kedvezményeket.
A gyermekgondozás, a közeli hozzátartozók ápolásának támogatása
Nem csak a születések számának növelését tartjuk fontosnak, hanem azt is, hogy a gyerekek
megfelelő anyagi biztonságba nőjenek fel. Nemcsak a gyerekek születését kell ugyanis
támogatni, hanem a gyerekek felnevelését is. Orbán Viktor fekete kordonok mögött tartott
évértékelőjén egy szót nem beszélt arról, hogy a családi pótlék, a gyes, a szülés után járó
anyasági támogatás összege 11 éve változatlan. Nem tért ki azokra a kismamákra, akik beteg
gyermekük mellett a földön kénytelenek aludni a kórházban. Meg sem említette az
egyedülálló szülőket, akik körében a legmagasabb (40%-os) a szegénység, ahogyan nem
ígért semmit a szegénységben élő gyermekeknek sem. Emellett szükség van a fogyatékos
gyermeket vagy más közeli hozzátartozó ápolók fokozott támogatására is, ez is
hozzátartozik a családok támogatásához. Mindezek miatt az alábbi intézkedések azonnali
bevezetését javasoljuk:
a) az alanyi jogon járó családi támogatások (családi pótlék, gyes, gyet) megduplázása,
az ellátások értékállóságának biztosítása,
b) az iskolakezdéshez plusz egyhavi támogatás bevezetése,
c) az egyedülállók, és a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelők családi
támogatásainak kiemelt támogatása,

5

d) a családi adókedvezmény igazságossá tétele, oly módon, hogy támogatásként az is
megkapja a teljes összeget, aki most nem tudja azt érvényesíteni jövedelméből,
e) az ápolási díj mértékének megállapítása során a minimálbér összegének használata
t)

viszonyítási alapként,
a fogyatékos személyek közlekedési támogatásainak megújítása és emelése,

g) a gyermek-egészségügyi ellátásokra fordított források növelése, a gyermekorvosi és
védőnői rendszer megerősítése,
h) a rászoruló gyerekek ingyenes

étkeztetésének

kiterjesztése

a

középiskolai

évfolyamokra.

A lakhatás biztonságának megteremtése
Az mindenki előtt világos, hogy a lakhatás ma az egyik legfőbb probléma a fiatal párok
számára: képtelenek ilyen árak mellett önálló otthonhoz jutni, se régire, se újra nem futja.
De még az is nehezen tud élni a lehetőségekkel, aki már régebb óta dolgozik. Nincsenek
állami bérlakások, az albérleti árak pedig az egekben vannak, százezreknek van
közműtartozása. Ezért sem lehet a hazai lakhatási válságot csak a CSOK-kal megoldani.
Márpedig ahhoz, hogy a családok gyermeket vállaljanak, gyermeket neveljenek, megfelelő
lakhatás is kell. Az ehhez szükséges legfontosabb azonnali intézkedésekről szólnak a
lakhatás biztonság megteremetését szolgáló javaslataink:
a) a kisgyermeket nevelő családok kilakoltatásának tilalma,
b) a lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési támogatás visszaállítása,
c) a hajléktalanság kezelése, a hajléktalan emberek önálló és fenntartható lakhatáshoz
jutásának biztosítása,
d) a gyermekvédelmi szakellátásból kikerülő fiatal felnőttek támogatásának növelése,
e) szociális bérlakás-rendszer kialakítása (jó minőségű, megfizethető, köztulajdonban
lévő bérlakások kialakítása),
t) albérlet-támogatás bevezetése,
g) korszerű lakás-előtakarékossági rendszer (újbóli) bevezetése,
h) állami
támogatások
kiszélesítése
a
meglévő
lakások
felújításához,
energiakorszerűsítéséhez.
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