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2004. évi . . . törvény
A gyermekbarát társadalmi környezet kialakítása érdekében

egyes törvények módosításáról

A személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII . törvény módosítása

1.§

(1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII. törvény (a továbbiakban : Szja tv .) 40 §. (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„40. §. (1) Az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az
erről szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot
fennállása idején havi 3000 forint ."

(2) Az Szja tv . 40 § . (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) A családi kedvezmény az eltartottak létszámától függően kedvezményezett
eltartottanként és jogosultsági hónaponként

a) egy eltartott esetén 4500 forint,
b) kettő eltartott esetén 6000 forint,
c) három és minden további eltartott esetén 15 000 forint."

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997 . évi LXXXIII . törvény módosítása

2.§

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997 . évi LXXXIII. törvény 42/D . § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép :

„42/D . § (1) A gyermekgondozási díj a naptári napi átlagkereset 80 százaléka, 2001 . évben
azonban havonta legfeljebb 80 000 forint, 2002 . évben - a tervezett fogyasztói ár növekedésének
megfelelő mérték szerint - 83 000 forint . Az ellátás havi maximális összegét 2003 . évtől
kezdődően az éves költségvetési törvény határozza meg .

Képviselői önálló indítvány



A családok támogatásáról szóló 1998 . évi LXXXIV. törvény módosítása

3.§

A családok támogatásáról szóló 1998 . évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban : Cst .) 5 . §-a helyébe
az alábbi rendelkezés lép :

„5 . § A családtámogatási ellátások a következők :
a) családi pótlék (6 . §) ;
b) gyermekgondozási támogatás
ba) gyermekgondozási segély (20 . §),
bb) gyermeknevelési támogatás (23 . §) ;
c) házasságkötési támogatás (28/A.§) ;
d) anyasági támogatás (29. §) ;
e) utazási kedvezmények (33/A . §) .

4.§

A Cst. a következő új IV. és VI . fejezettel, valamint 28/A . § és 33/A. §-al egészül ki, egyidejűleg a
jelenlegi IV . fejezet számozása V. fejezetre, az V. fejezet számozása VII . fejezetre, a VI . fejezet
számozása VIII . fejezetre változik :

„ IVV fejezet

HÁZASSÁGKÖTÉSI TÁMOGATÁS

28/A . § (1) Házasságkötési támogatásra jogosultak a házasságkötést követően az első
házasságukat kötő házasulók, akik a tizennyolcadik életévüket betöltötték .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott házasságkötési támogatásként a házasulók -
közösen - százezer forint névértékű állampapírra jogosultak .

(3) A házasságkötési támogatásra vonatkozó igényt a házasságkötést követő 180 napon
belül lehet benyújtani .

(3) A házasságkötési támogatás részletes szabályait külön jogszabály tartalmazza ."

„ VI. ,fejezet

UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

33/A. § (1) A helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedési eszközön - vasúti
utazás esetén annak 2 . kocsiosztályán - utazási kedvezményekre jogosult az a személy, aki

a) e törvény alapján gyermekgondozási segélyben, vagy gyermeknevelési támogatásban,
vagy

b) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény alapján terhességi-gyermekágyi
segélyben, vagy gyermekgondozási díjban, vagy
részesül
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy korlátlan számú díjmentes utazásra

jogosult a helyi és helyközi tömegközlekedési eszközön .
(3) Az utazási kedvezmények részletes szabályait külön jogszabály tartalmazza ."



5.§

(1) Ez a törvény 2005 . január 1 jén lép hatályba .
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy Cst . 28/A . § szerinti házasságkötési támogatás, valamint a
33/A. § szerinti utazási kedvezmények részletes szabályait rendeletben szabályozza .

Indokolás

Általános indokolás

Az utóbbi hónapokban napvilágra került demográfiai adatok vészes gyorsaságú népességfogyásról
adnak számot . Ennek a folyamatnak a megállítása minden magyar embert érintő, pártok felett álló
kérdés kell, hogy legyen .
A törvényjavaslatban érintett törvények módosításának célja a népességfogyás megállítása, a
családi terhek enyhítése, családbarát társadalmi környezet kialakítása .

A gyermekvállalás ösztönzésének egyik nagyon lényeges eszköze családi adókedvezmény, valamint
a gyermekgondozási díj (GYED), melyekkel az állam a gyermekes, dolgozó családokat kívánja
segíteni megnövekedett terheik enyhítésében . A 2002-es kormányváltás óta ezeknek az összege egy
fillérrel nem emelkedett, ezért indokoltnak tartjuk azoknak növelését .

Statisztikai adatok bizonyítják, hogy házasságon belül több gyermek születik, mint élettársi
kapcsolat mellett . Egyszeri százezer forint értékű támogatással kívánjuk ösztönözni a
házasságkötések számát, és ezzel ösztönözni a gyermekvállalást .

A kisgyermeküket otthon nevelő, GYES-en, GYED-en lévő, terhességi-gyermekágyi segélyben,
illetőleg gyermeknevelési támogatásban részesülő lévő fiatal anyák tömegközlekedésen való
utazása a hatályos jogszabályok szerint teljes áron történik, úgy mintha ők aktív dolgozók lennének .
Ezt a rájuk nézve méltánytalan és hátrányos állapotot kívánja megszüntetni törvényjavaslatunk . A
gyermekükkel otthon lévő szülők korábbi jövedelmükhöz képest csak jóval kisebb összegű ellátást
kapnak, ráadásul ezt már nem csupán magukra, hanem megszületett gyermekükre kell fordítaniuk .
Éppen ezért indokolt az állam részéről az ő fokozott támogatásuk, jelen esetben olyan módon, hogy
számukra az egyébként is nehézséget jelentő tömegközlekedésen utazást az állam ingyenessé teszi .

Részletes indokolás

Az 1 . §-hoz

Az Szja tv. 40 . §-ának módosítása annak érdekében, hogy az összevont adóalap adóját csökkentő
családi kedvezmény összege a jelenlegihez képest 50%-al magasabb legyen .

A 2 . §-hoz

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997 . évi LXXXIII. törvény 42/D. § (1)
bekezdésének módosítása annak érdekében, hogy a gyermekgondozási díj a naptári napi
átlagkereset 70%-áról 80%-ára emelkedjen .



A Cst. 5 . §-ban felsorolt családtámogatási ellátások köre bővül a házasságkötési támogatással és az
utazási kedvezményekkel. A Cst. kiegészül egy új IV . és VI . fejezettel, amely meghatározza, hogy
kik és milyen házasságkötési támogatásra, illetve utazási kedvezményekre jogosultak .

A hatályba léptető rendelkezés, és a Kormány felhatalmazása a házasságkötési támogatás, valamint
az utazási kedvezmények részletes szabályainak megalkotására .

Budapest, 2004 . május 14 .

A 3-4 . §-hoz

Az 5 . §-hoz

Dr . Szabó Eri a
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