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Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Bana Tibor (Jobbik)

Tisztelt Elnök Úr!
Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani
Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere
Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Miért érnek ma egyes gyermekek hárommillió
forinttal kevesebbet Magyarországon?"

Tisztelt Miniszter Úr!
A kormány – nagyon helyesen –, bár inkább kevesebb, mint több sikerrel igyekszik támogatni a
gyermekvállalást, segíteni a nagycsaládosokat. Intézkedéseik azonban több esetben is hátrányosan
érintenek egyes embereket vagy nem terjednek ki minden rétegre, ahogy a Jobbik arra már
számtalanszor felhívta a figyelmet.
Több megkeresés is érkezett hozzánk a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú
jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló kormányrendelet kapcsán. A rendelet értelmében
számtalan család tudott élni az 1 millió forintos támogatással, azonban érvénybe lépett egy
módosítás, ami alapján 2019.07.01-től három gyermek után már 4 millió forint támogatásra
jogosultak ezek a családok.
Ez alapvetően egy üdvözlendő módosítás lenne, ha nem ismét egy átgondolatlan lépésről lenne szó.
A 4 millió forintot ugyanis ugyanúgy azok a családok tudják igényelni, akik a korábbi rendelet
értelmében is (2018.01.01. után született a harmadik gyermekük), azonban azok, akik már korábban
benyújtották igényüket az 1 millió forintos támogatásra és az véglegessé is vált, nem jogosultak a 3
millió forintos különbözetre. Így azok a családok járnak rosszul, akik alaposak voltak, azok pedig
jól, akik kivártak, ne adj Isten valamilyen információ birtokában.
Tisztelt Miniszter Úr!
Kevesebbet ér-e két, egy napon született gyermek csak az alapján, hogy szüleik a módosítás előtt
vagy után nyújtották be a támogatási kérelmet?
Hogyan képes ez az eljárásmód növelni az államba vetett bizalmat? Vajon jó példamutatás-e az

állampolgároknak az, ha büntetjük azokat, akik pontosak és precízek?
Tervezik-e, hogy ezt a hárommillió forintot azok is megkapják, akik az egymillió forintra jogosultak
voltak?
Várjuk megtisztelő, mindenre kiterjedő válaszát!
Budapest, 2019.05.07.
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