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Bizottsági ajánlás

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T/17335 . számon előterjesztett, A családtámogatási rendszer átalakításáról szóló
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2005 .
szeptember 13-ai ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2)
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

Az Előterjesztő képviselője részletesen ismertette a családtámogatási rendszer
átfogó, rendszerszerű átalakítására vonatkozó koncepcióját . Az Előterjesztő képviselője
kihangsúlyozta, hogy a benyújtott törvényjavaslat fő célkitűzése a családok
támogatására a költségvetési törvényben elkülönített pénzügyi forrásoknak a
korábbiakhoz képest célzottabb és hatékonyabb felosztása, valamint a gyermeknevelésre
tekintettel juttatott ellátási formák egyszerűbbé, átláthatóbbá tételele - a gyermekszám, a
családtípus, illetőleg a fogyatékosság alapján történő differenciálás fenntartásával .
Kiemelte, hogy a törvényjavaslat elfogadása esetén a családi pótlék összege jelentősen,
mintegy 84 %-kal növekedne . Elmondta az Előterjesztő képviselője, hogy az eddigi 312
milliárd forint mellé újabb 26 milliárd forint forrást terveznek . Részletesen beszélt az
Előterjesztő képviselője az egyéb családtámogatási eszközök (adókedvezmények,
természetbeni juttatások) további sorsáról is, illetve külön kiemelte az újként
bevezetésre javasolt egyszeri juttatás intézményét. Az Előterjesztő képviselője
különösen fontosnak tartja a szülői kedvezmények rendszerének tervezett átalakítását,
amely a szülők, illetve az édesanyák szabad választásán kíván alapulni . Az Előterjesztő
képviselője külön kitért a fogyatékos gyermekek és felnőttek támogatására is, továbbá
részletesen megindokolta, hogy miért van szükség a családok támogatásáról szóló
törvény módosítása mellett a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi törvény módosítására is .



A többségi vélemény képviselői egyetértettek a törvényjavaslat célkitűzéseivel, és a
szóban elhangzottakkal is, és általános vitára alkalmasnak tartják a törvényjavaslatot .

Megítélésük szerint a javaslat egy racionálisabb, átláthatóbb és biztosabb új rendszert
képes teremteni . Kihangsúlyozták, hogy különösen foglalkoztatási szempontból
szimpatikus, hogy a törvényjavaslat a nők szabad döntésére kívánja bízni, hogy élni
óhajtanak-e a munkavállalás lehetőségével. E vélemény képviselői szerint a
törvényjavaslat számos új elemet kíván bevezetni kivezetőként az eddigi
csapdahelyzetből (újra bölcsődék, ellátási szerződések, stb .) .

A többségi vélemény képviselői szerint nincs igaza az ellenzéknek, amikor azt mondja,
hogy a törvényjavaslat ront majd a legrászorultabbak helyzetén az elvonás által, hanem
éppen ellenkező lesz a hatása .

A kisebbségi vélemény képviselői részéről kérdésként hangzott el, hogy készültek-e
hatástanulmányok és beszámították-e az inflációt is . E vélemény képviselői kételkedve
fogadták az elhangzott számokat, és a törvényjavaslat célkitűzéseit illetően is kételyeket
fogalmaztak meg .

A kisebbségi vélemény képviselői szerint súlyosan érinti a törvényjavaslat a
legrászorultabbakat a rendszeres gyermekvédelmi támogatás tervezett megvonása, mivel
adókedvezményt csak a jövedelemmel rendelkező, jól kereső családok vehetnek
igénybe. E vélemény képviselői szerint különösen az egyébként is nehéz helyzetben lévő
kistelepülések lakóira lehet ártalmas a javaslat . E vélemény képviselői azt is kifejtették,
hogy nem elég a munkára ösztönzés, és szerintük hiányzik a felvevőképes munkapiac .

A bizottság a törvény] avaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta . (11 i, 8n, Ot)

A bizottság előadója az általános vitában : Németh Erika (MSZP)
A bizottság kisebbségi előadója: Farkas Flórián (Fidesz)

Budapest, 2005 . szeptember 13 .

Szászfalvi László
a bizottság elnöke
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