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...../2020. (.....) OGY határozat 

A Társadalomvédelmi Akciótervről

Az Országgyűlés, tekintettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést
okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének  és  életének  megóvása  érdekében  elrendelt  veszélyhelyzet  során  teendő
intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, felszólítja a Kormányt, hogy

1.  tegye  lehetővé  az  egészségügyi  alapellátásban  és  szakellátásban  dolgozók  rendszeres
koronavírus-szűrését;

2. biztosítsa az egészségügyi alapellátásban és szakellátásban dolgozók megfelelő védőeszközzel
történő  ellátását,  és  az  ellátásról  folyamatosan  tájékoztassa  az  érintetteket,  valamint  a
közvéleményt;

3.  biztosítson  minden  egészségügyi  dolgozó  számára  rendkívüli  bérpótlékot  a  veszélyhelyzet
idejére;

4. haladéktalanul rendezze a kórházak adósságát, a járvány után pedig szabályozza újra a kórház-
finanszírozást;

5.  folytassa  a  kórházak  kapacitásának  növelését  sátrakkal,  konténerekkel;  az  állami  kórházak
járványcélú  kapacitásainak  biztosítása,  szükség  esetén  növelése  érdekében  az  arányosság  és
szükségesség mértékéig korlátozza a magán-egészségügyi szolgáltatások körét, hogy kapacitásaik
felhasználhatóak legyenek a járvány kezelése, megelőzése céljából;

6.  tegyen meg mindent  a  küszöbön álló  gazdasági  válság  társadalmi  hatásainak csökkentéséért,
különösképp  a  munkanélkülivé  válók  támogatásáért:  emelje  vissza  az  álláskeresési  járadék
maximális folyósítási idejét háromról kilenc hónapra;

7. emelje meg (a német modell szerint) a táppénzt a munkabér szintjére legalább az első 6 hétben,
ehhez a vállalatok állami támogatás kapjanak;

8.  változtassa  meg  a  munka  törvénykönyvét  annak  érdekében,  hogy  járjon  fizetés  a  különös
méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét idejére;

9.  törölje  el  a  társadalombiztosítás-alapú ellátást  szigorító  intézkedéseket,  biztosítotti  viszonytól
függetlenül teljes körű hozzáférést biztosítson az állami egészségügyi szolgáltatásokhoz;

10. biztosítson munkahelymegtartó támogatásokat a mikro-, kis- és középvállalkozások számára;

11.  vezesse  be  a  válság  okozta  jövedelemkiesést  ellensúlyozó  alapjövedelmet,  amely  minden
állampolgárnak legalább havi 100 ezer forint jövedelmet garantál;  a közmunkabért  emelje fel  a
minimálbér szintjére;
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12.  a  munkanélküliség  várható  növekedése  miatt  el  kell,  hogy  válassza  a  gyerekek  utáni
támogatásokat a személyi jövedelemadótól: a gyerekek utáni adókedvezmény minden gyerek után
járjon – ha nincs adóköteles jövedelem, akkor negatív adó, vagyis támogatás formájában;

13. emelje célzottan a családi pótlékot a gyereküket egyedül nevelő szülők és a nagycsaládosok
esetében, hiszen a szegénységi kockázat az egyszülős, illetve a három és több gyerekes családokban
kiemelkedő;

14. vezessen be hiteltörlesztési moratóriumot legalább az év végéig a fizetési nehézséggel küszködő
magánszemélyeknél; függessze fel a végrehajtásokat; rendeljen el kilakoltatási moratóriumot az év
végéig;  a  fertőzéssel,  illetve  a  gazdasági  válság  negatív  következményeivel  szembesülő
településeken, társadalmi csoportoknál a lakhatással összefüggő költségek fizetését függessze fel;

15. emelje fel az öregségi nyugdíjminimum összegét legalább 60 ezer forintra;

16. az egészségügyi és szociális intézkedésekhez szükséges források biztosítása érdekében minden
nem  egészségügyet  érintő  állami  beruházást  halasszon  el,  különös  tekintettel  a  látványsport-
beruházásokra;

17. a társasági adó sportcélokra átirányítását függessze fel,  s ezeket az összegeket egészségügyi
ellátást javító intézkedésekre fordítsa;

18.  vessen  ki  szolidaritási  járványadót  az  ötszázmillió  forint  feletti  vagyonnal  rendelkező
állampolgárokra annak érdekében, hogy vagyonukkal arányosan vegyék ki a részüket a társadalmi
felelősségvállalásból.
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Általános indokolás

A  koronavírus-járvány  okozta  válság  arra  kényszerít,  hogy  az  alapoktól  újragondoljuk  a
társadalmi  és  gazdasági  élet  működését.  A  politikai  vezetésnek  is  változtatnia  kell  a
gondolkodásmódján.  A miniszterelnök  még  mindig  a  növekedésről  beszél,  miközben  már  a
válság  pusztító  hatásainak  mérséklése,  az  alapvető  társadalmi  szolgáltatások,  az  alapvető
gazdasági  funkciók  ellátása  a  cél:  a  társadalmi  szükségletek  kielégítése  és  az  emberek
megélhetésének biztosítása.

Most rövid távon magától értetődő, mit kell tenni: lassítani a járvány terjedését. Bővíteni kell az
egészségügyi ellátórendszer kapacitásait: megadni minden szükséges forrást, teljesíteni a kórházi
adósságok kifizetését. Bérpótlék kell a dolgozóknak, a védekezéshez pedig eszközbeszerzésekre
és beruházásokra van szükség.

A munkahelyek megvédése  mellett  gondolni  kell  a  munkájukat  elvesztő,  vagy már  eddig  is
nélkülöző, és a kibontakozó gazdasági válságban még nehezebb helyzetbe kerülő emberekre,
társadalmi csoportokra is.

A kormány elsődleges felelőssége az állampolgárok létbiztonságának, jövedelembiztonságának
garantálása,  ezért  az  alapjövedelem filozófiáját  követve  mindenki  számára  biztosítani  kell  a
megélhetéshez szükséges minimális jövedelmet.

Mindezek  okán  a  Párbeszéd  társadalomvédelmi  akcióterv  kidolgozását  és  megvalósítását,  a
2020-as  költségvetés  módosítását  és  a  2021-es  költségvetési  tervezet  teljes  újragondolását
követeli a Kormánytól.
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