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Tárgy: Kiemelt családtámogatási intézkedések a mozgáskorlátozott és más 
fogyatékosságban érintett gyermeket nevelő családok számára 
 
 
 
 
Tisztelt Miniszter Asszony! 
 
 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) a mozgáskorlátozott, 
illetve más fogyatékosságban érintett gyermeket nevelő családok egyedi helyzetének a 
családtámogatási és –védelmi kormányzati intézkedések során történő kiemelt 
figyelembevétele érdekében fordul Önhöz.  
 
A MEOSZ érdekvédelmi tevékenységének középpontjában a mozgássérült, illetve fogyatékos 
ember áll, határozottan képviseljük az érintettek társadalomban való teljes és hatékony, 
másokkal azonos alapon történő részvételének megteremtését. Álláspontunk szerint ennek 
megvalósításához elengedhetetlenek az egyén szükségleteire megfelelő választ adó 
társadalmi, illetve kormányzati intézkedések. Szövetségünk nagyra értékeli a Miniszter 
Asszony által elindított családvédelmi akciótervet, mely a magyar családok életére gyakorol 
pozitív hatást, ugyanakkor szükséges rámutatni arra, hogy az intézkedések 
feltételrendszerében a mozgássérült, illetve fogyatékos gyermeket nevelő családok nem 
jelennek meg kellő hangsúllyal. Köszönöm a lehetőséget, hogy párbeszédet folytathatunk 
ezen szempontok érvényesüléséről. 
 
A mozgáskorlátozott vagy más fogyatékosságban érintett gyermek családban való 
nevelkedésének joga alapvető és megkérdőjelezhetetlen, melyhez az államnak a szülők 
részére biztosítania kell az élethelyzetükhöz igazodóan minden olyan segítséget, mely 
lehetővé teszi gyermekeik saját otthonukban történő felnevelését. A gyermeknevelés nagy 
kihívást jelentő feladata az érintett gyermekekkel kapcsolatban több munkát és több anyagi 
ráfordítást igénylő életre szóló vállalás. Ezért a MEOSZ e számos és szerteágazó feladatra 
tekintettel dolgozta ki ajánlásait. 
 
A MEOSZ javasolja, hogy mindazon kormányzati intézkedések körébe tartozóan, ahol a 
gyermekek számához igazodik a nyújtandó támogatás vagy kedvezmény mértéke, a 
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mozgáskorlátozott, illetve más fogyatékosságban érintett gyermeket a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) által alkalmazott többszörös számítás szerint vegyenek 
figyelembe. Az Nkt. 47. § (7) bekezdése értelmében ugyanis a mozgásszervi, érzékszervi (látási, 
hallási), középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan 
fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport, 
iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál. 
 
A jogalkotó elismeri a nevelési intézmények átlagosnál háromszor nagyobb ráfordítását a 
speciális nevelési igényű gyermekek tekintetében, ezzel párhuzamosan a családok többlet 
feladatainak értékelése sem maradhat el, hiszen a családok életében e kötelezettségek 
ugyanúgy jelennek meg.  
 
A MEOSZ javaslata arra irányul, hogy a mozgáskorlátozott, illetve fogyatékos gyermeket az 
Nkt-ben meghatározottak szerint három gyermekként vegyék figyelembe a családtámogatási 
intézkedésekben a következők szerint: 
 
- a családi otthonteremtési kedvezménynél (CSOK) a mozgássérült, illetve fogyatékos gyermek 
után a szülőket a három gyermekes családoknak adható CSOK összeg illesse meg, a testvérek 
száma ehhez adódik hozzá; 
- a fiatal házasok gyermekvállalási támogatása esetében a mozgássérült, illetve fogyatékos 
gyermek esetén a kölcsön hátralévő részének teljes összege legyen elengedhető; 
- többgyermekes családoknak szóló tartozáscsökkentő támogatásnál is a mozgáskorlátozott, 
illetve fogyatékos gyermeket három gyermekként számítsák; 
- nagycsaládosok autóvásárlási programja esetében a mozgáskorlátozott, illetve fogyatékos 
gyermeket nevelő család a gyermekek számától függetlenül lehessen jogosult a 
kedvezményre; 
- a négy- vagy többgyerekes anyák személyi jövedelemadó mentességének kiterjesztése, 
ennek számításánál a gyermekek számába a mozgáskorlátozott, illetve fogyatékos gyermek 
szintén háromszorosan legyen figyelembe vehető. 
 
 
Szövetségünk kéri az otthonteremtési programban szereplő otthonfelújítási támogatásra 
vonatkozó feltételek módosítását a tekintetben, hogy a súlyosan beteg, folyamatos 
gondozásra szoruló gyermeket nevelő családok a gyermekek otthongondozási díjára (GYOD) 
való jogosultságtól függetlenül, életkori kikötés nélkül, a gondozási szükségletre tekintettel 
kaphassák meg a támogatást.  
 
 
Kérjük, annak megfontolását, hogy a gyermekgondozási díjra (GYED) és a gyermekgondozást 
segítő ellátásra (GYES) vonatkozó bővítő jellegű családvédelmi intézkedések sorába 
beilleszkedjen ezen ellátások tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre 
tekintettel történő tovább folyósítása. 
 
 
A MEOSZ javasolja a családi pótlék összegének emelését figyelemmel arra, hogy közösségünk 
tagjai közül sok szülőt érint, hogy az ápolási tevékenységre tekintettel részmunkaidőben 
végzett munkájában elért keresete után nem tudja a családi adókedvezményt teljes 
egészében érvényesíteni, vagy egyáltalán nem, mert nincs lehetősége dolgozni. A családi 
pótlék jelenlegi – 2008 óta nem változó – összege a magyar családok valós anyagi segítségére 



3 
 

alkalmatlan, rendkívül időszerűnek és elodázhatatlannak tartjuk az ellátás összegének jelentős 
növelését.  
 
 
A MEOSZ elnökeként bízom tisztelt Miniszter Asszony támogató együttműködésében, abban, 
hogy Szövetségünk ajánlásainak figyelembevételével dolgozza ki családtámogatási 
programját, valamint a meglévő és jól működő elemeket javaslatainknak megfelelően egészíti 
ki annak érdekében, hogy a mozgássérült, fogyatékos gyermeket nevelő családok, illetve a 
fogyatékos emberek  is részesei is tudjanak lenni a programnak.  
 
 
Tisztelt Miniszter Asszony, várom megtisztelő válaszát és tájékoztatását a kormányzat 
családtámogatási programjának részleteiről és ajánlásaink e rendszerbe történő beépítésével 
kapcsolatos álláspontjáról. 
 
Köszönöm segítő együttműködését. 
 
 
Budapest, 2020. november 17. 
 
 
 
 
   Tisztelettel, 
 
 
 
 
       Kovács Ágnes 
               elnök 


