
Tisztelt Novák Katalin miniszter Asszony!

Reménykedve  fogadtuk  a  hírt,  hogy  kinevezték  Önt  a  családokért  felelős  tárca  nélküli
miniszterré és bíztunk benne, hogy valóban minden Magyarországon élő család érdekeit
képviseli majd. Így nagy csalódással vettük tudomásul, hogy a családi pótlék megduplázása
tárgyában írt 2020. szeptember 29-én kelt  levelünkre a mai napig nem kaptunk választ, és
az összeg emeléséért sem tettek lépéseket. Az ügy érdekében a kormány részéről senki,
így személyesen Ön sem emelt szót.

Ennek ellenére mi, a szervezeteink és a gyermekeket nevelő szülők - több mértéktartónak
vélt jobboldali  szakértő véleményéhez hasonlóan - újra csak azt  hangsúlyozzuk, hogy a
megemelt családi pótlék egy kulcsfontosságú juttatási forma lehetne az egészségügyi
és gazdasági válságban kibontakozó társadalmi katasztrófa kezelésében. Mint korábbi
levelünkben is írtuk, míg az egyéb családtámogatási juttatások és szolgáltatások csak az
érintettek szűk rétegét érik el, a családi pótlék minden gyermekes családhoz eljut, jól ismert
és könnyen adminisztrálható támogatás. 

Az elmúlt hónapok eseményeiből és számadataiból is az látszik, hogy a COVID-19 okozta
krízis  hosszú  távú,  tartós  és  kiszámíthatatlan,  így  a  megoldásnak  kellően
átgondoltnak  és  univerzálisnak  kell  lennie. Ennek  a  beavatkozási  csomagnak  fontos
részét képezné a 12 éve nem emelt (és nem indexált) családi pótlék megduplázása. 2020-
ban  a  családi  pótlékra  a  GDP  csupán  0,65%-át  fordították, mely  duplája  szintén
elenyésző lenne a költségvetés egészét tekintve. Számos kutatás és szakmai tanulmány
kiemeli  a  családi  pótlék  emelésének  sürgető  szükségét  és  társadalmi  támogatottságát.
Többek között a Napi.hu és a Pulzus Kutató  reprezentatív közvélemény-kutatása is azt
bizonyítja, hogy a magyarok 82%-a támogatja a családi pótlék összegének növelését. 

A  kormányzati  kommunikációban  gyakran  elhangzik,  hogy  az  Önök  kormánya  minden
magyar  családot  támogat.  Ezért  sem értjük,  hogy a családbarát  Magyarországon miként
fordulhat  az elő,  hogy 12 év stagnálás után a családi  pótlék összegét  most  sem emelik
legalább duplájára, és hogy az egész ügyet a kormány felől hallgatás övezi. Döntéshozó
pozícióban lévő politikusként és szülőként bizonyára tisztában van Ön is azzal, hogy ember-
és  gyermekéletekről  van  szó.  Az  időben  nyújtott  támogatás  preventív  jelleggel  is  bír,
megelőzve olyan tragikus helyzeteket, mint a gyermekéhezés, -halálozás. Az elszegényedés
kockázata  ugyanolyan  veszélyt  jelent  a  családokra,  mint  a  koronavírus,  hiszen  biztos
megélhetés nélkül a gyermekek egészséges, harmonikus fejlődése is veszélyben van.

Továbbra  is  kérjük  tehát,  tűzzék  napirendre  a  családi  pótlék  összegének
megduplázását,  valamint,  hogy levelünkre  érdemben válaszoljanak.  Természetesen
nyitottak vagyunk arra is,  hogy a kérdésről  személyesen egyeztessünk egy online
találkozó keretében.

A csatlakozó szervezetek nevében válaszukat és együttműködésüket előre is köszönjük!

Budapest, 2020. december 14.



Üdvözlettel:

László Johanna 
elnök

Esély Labor Egyesület

Csatlakozó szervezetek:

Alapítvány az Örökbefogadó és Nevelőszülőkért

A Város Mindenki Pécs

Ág Szegényekért Egyesület

Civil Kollégium Alapítvány

Civil Közoktatási Platform

Családok a családokért kezdeményezés

Eleven Gyál

Eleven Vecsés

Érdekem az Érdeked Egyesület 

Főnix Mozgalom

Freie Ungarische Botschaft

Habitat  for Humanity Magyarország

Hilscher Egyesület

InDa House 

Kontúr Közhasznú Egyesület

Közélet Iskolája

Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület

Magyar  Köztisztviselők,  Közalkalmazottak  és  Közszolgálati  Dolgozók  Szakszervezete
(MKKKSz)

Nemzeti Minimum Alapítvány

Pilisi Civilek

Rendszerszint - Országos Közösségszervező Műhely

Roma Sajtóközpont

SZIKRA Tehetséggondozó Egyesület- az autistákért

Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete (SZÁD)



Szociális Csomagküldő Mozgalom (SZOCSOMA)

Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete (SZMDSZ)

Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete (SZTDSZ)

Szülői Hang Közösség 

Találj Magadra Egyesület

Utcából Lakásba! Egyesület

Új Szemlélet

Üllő Te Vagy!

 


