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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Szociális és családügyi bizottsága (továbbiakban: Szociális 
bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 
bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága 
(továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Költségvetési és pénzügyi bizottsága 
(továbbiakban: Költségvetési bizottság), valamint Önkormányzati bizottsága megvitatta a 
családtámogatási rendszer átalakításáról szóló, T/17335. számon beterjesztett 
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/17335/6-29. számú módosító javaslatokat. 
 
 Az Ifjúsági és sport bizottság 2005. október 10-i ülésére vette napirendjére a 
módosító javaslatok megvitatását. 
 
 Sisák Imre és dr. Csáky András a T/17335/14. számú módosító indítványát 
visszavonta! 
 
 

_____________________ 
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 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 
 

1.  Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, 
Firtl Mátyás, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, Steinerné Vasvári Éva, dr. Szabó Erika, 
Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 3. § (2) bekezdésének – a családok támogatásáról 
szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 7. § (5) bekezdését érintően – az 
elhagyását javasolja: 
 
 "[(2) A Cst. 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(5) Ha a 16. életévét betöltött kiskorú szülő a saját háztartásban nevelt 
gyermekének gyámjával a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. 
törvény 77. §-ának (2) bekezdése szerint nem él egy háztartásban, a családi pótlékot a 
kiskorú szülőnek kell megállapítani és folyósítani.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/17335/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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2.  Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, 

Firtl Mátyás, Soltész Miklós, Steinerné Vasvári Éva, dr. Szabó Erika, Szűcs Lajos 
képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában a Cst. 11. § (1) bekezdésének a következő módosítását 
javasolja: 
 
 /4. § A Cst. 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) A családi pótlék havi összege 
 a) egygyermekes család esetén [11 000] 12 000 Ft, 
 b) egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén [12 000] 13 000 Ft, 
 c) kétgyermekes család esetén gyermekenként [12 000] 17 000 Ft, 
 d) két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként [13 000] 14 500 Ft, 
 e) három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként [14 000] 19 000 Ft, 
 f) három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként [15 000]  
20 000 Ft, 
 g) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, 
valamint a 7. § (1) bekezdésének b)−c) pontja szerinti intézményben élő, továbbá 
nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan 
fogyatékos gyermek után [21 000] 23 000 Ft, 
 h) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a 
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után [23 000] 25 000 Ft, 
 i) a 7. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti személy esetén [18 000] 20 000 Ft, 
 j) a 7. § (1) bekezdésének b)─c) pontja szerinti intézményben élő, továbbá 
nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett, a g) és h) pontok alá nem tartozó, 
továbbá a Gyvt. 72. §-ának (1) bekezdése alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, 
valamint a 8. § (3) bekezdésének b) pontja alá tartozó személy esetén [13 000] 15 000 Ft." 
 

Indokolás: Lásd a T/17335/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Török Zsolt, Kárpáti Zsuzsa, dr. Schvarcz 
Tibor, dr. Garai István, Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában a Cst. 11. § 
(1) bekezdése i) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § A Cst. 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /„(1) A családi pótlék havi összege/ 
 
 "i) a 7. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti személy esetén – a 8. § (4) bekezdésében 
foglaltak kivételével – 18 000 Ft," 
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T/17335/27/2. és /27/3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 21. és 30. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17335/27/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

4.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 4. §-át új (2) bekezdéssel – a Cst. 11. § 
(2) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a § 
eredeti szövege az (1) bekezdés jelölést kapja): 
 
 "(2) A Cst. 11. §-ának (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
 
 „(2) Az (1) bekezdésben megállapított 2006. évi összegek évente január 1. napjára 
visszamenőlegesen az előző évi hivatalos fogyasztói árnövekedés (a Központi Statisztikai 
Hivatal által közölt inflációs ráta) mértékének megfelelően növekednek.”" 
 

T/17335/23/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 22. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17335/23/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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5.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában a Cst. 21. § b) pontjának az 
elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a Cst. 21 §-ában az a) pont 
jelölése felesleges): 
 
 /7. § A Cst. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 21. § A gyermekgondozási segélyben részesülő személy – ide nem értve a nagyszülőt 
– keresőtevékenységet/ 
 
 "[b) a gyermek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/17335/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6.  Béki Gabriella és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő a törvényjavaslat 7. §-
ában a Cst. 21. §-át új (2) bekezdéssel javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása 
esetén a § eredeti szövege az (1) bekezdés jelölést kapja): 
 
 "7. § A Cst. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „21. § (1) A gyermekgondozási segélyben részesülő személy – ide nem értve a 
nagyszülőt – keresőtevékenységet 
 a) a gyermek egyéves koráig nem folytathat, kivéve a kiskorú szülő gyermekének 
gyámját, 
 b) a gyermek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat. 
 
 (2) Nem jár gyermekgondozási segély annak a személynek, aki gyermekgondozási 
díjban részesül.”" 
 

T/17335/22/2. és /22/3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7. és 24. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17335/22/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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7.  Béki Gabriella és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő a törvényjavaslat 10. 

§-ában a Cst. 24. § (3) bekezdését új b) ponttal javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat 
elfogadása esetén a § eredeti szövege az a) pont jelölést kapja): 
 
 /10. § A Cst. 24. §-a a következő (2)–(3) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a § 
jelenlegi rendelkezésének jelölése (1) bekezdésre változik:/ 
 
 "(3) A 27. § (1) bekezdésében foglaltakon túl nem jár gyermeknevelési támogatás 
annak a személynek, aki 
 a) – kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a gyermeket napközbeni ellátást 
biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] helyezi el; 
 b) az Szt. 4. §-a (1) bekezdésének i) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátás 
valamelyikében részesül, ide nem értve a gyermeknevelési támogatást, valamint a 
gyermeknevelési támogatás folyósítása mellett végzett kereső tevékenység után járó táppénzt, 
baleseti táppénzt." 
 

T/17335/22/1. és /22/3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6. és 24. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17335/22/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

8.  Sisák Imre és dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 16. § (1) 
bekezdésében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /16. § (1) A Gyvt. 19. §-ának (1)–(2) bekezdése és a 19. §-t megelőző alcím helyébe a 
következő rendelkezés és alcím lép:/ 
 
 "(2) A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek állapítja meg a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, akinek családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
[összegét] összegének 150 %-át (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb [összege] 
összegének 150 %-át), feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó 
vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a (7) bekezdésben 
meghatározott értéket." 
 

Indokolás: Lásd a T/17335/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

9.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 16. § (2) bekezdésében a Gyvt. 19. § 
(7) bekezdés felvezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A Gyvt. 19. §-ának (7)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(7) Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, [gépi meghajtású termelő- 
és munkaeszközt,] továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a 
gyermeket gondozó családban" 
 

Indokolás: Lásd a T/17335/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

10.  Sisák Imre és dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 16. §-át új (3) 
bekezdéssel – a Gyvt. 19. §-át érintően – javasolja kiegészíteni: 
 
 "(3) A Gyvt. 19. §-a új (10) bekezdéssel egészül ki: 
 
 (10) A gyermekét egyedülálló szülőként vagy törvényes képviselőként gondozó 
személy, valamint a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család 
esetében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság akkor állapítható meg, 
ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének a 110 %-át, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során 
az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a külön-külön vagy együttesen a (7) 
bekezdésben meghatározott értéket." 
 

Indokolás: Lásd a T/17335/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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11.  Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, 
Firtl Mátyás, Soltész Miklós, Steinerné Vasvári Éva, dr. Szabó Erika, Szűcs Lajos 
képviselő a törvényjavaslat 17. §-ának – a Gyvt. 20. §-át érintően –az elhagyását javasolja (a 
javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "17. § [A Gyvt. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „20. § (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 
megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult a 
lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál terjeszti 
elő. 
 
 (2) Amennyiben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 
feltételei fennállnak, a települési önkormányzat jegyzője a kérelem előterjesztésétől 
számított 30 napon belül 1 év időtartamra hatósági bizonyítványt állít ki a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról. 
 
 (3) A (2) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány tartalmazza 
 a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek 
személyazonosító adatait, 
 b) kiskorú jogosult esetén a szülő vagy más törvényes képviselő személyazonosító 
adatait, 
 c) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság tényét, 
 d) a hatósági bizonyítvány érvényességi idejét. 
 
 (4) A feltételek fennállása esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultság a gyermek nagykorúvá válása esetén is megállapítható, ameddig a 
jogosult nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, de legfeljebb 23. 
életévének betöltéséig. 
 
 (5) A feltételek fennállása esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultság a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, ha a jogosult 
felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte 
be. Házasságkötés esetén a (2) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány csak akkor 
vonható vissza, ha a jogosult házasságkötése szerinti új családban az egy főre jutó havi 
jövedelem összege, illetve vagyon értéke meghaladja a 19. §-ban meghatározott 
jövedelemhatárt, illetve vagyon értékét.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/17335/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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12.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Török Zsolt, Kárpáti Zsuzsa, dr. Schvarcz 
Tibor, dr. Garai István, Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 18. § ában a Gyvt. 
20/A. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /18. § A Gyvt. 20/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "20/A. § (1) A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal 
felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát 
megállapította, minden év [május] július hónapjában egyszeri támogatást folyósít." 
 

Indokolás: Lásd a T/17335/25. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

13.  Sisák Imre és dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 18. § ában a Gyvt. 
20/A. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezést javasolja: 
 
 /18. § A Gyvt. 20/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) [Az egyszeri támogatás gyermekenkénti összege 2006. évben 5000 forint. A 
2006. évet követően az egyszeri támogatás összegének emeléséről az Országgyűlés a 
költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.] Az egyszeri támogatás havi 
összege – gyermekenként – az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
 a) 30 %-a, ha a gyermeket egyedül álló szülő vagy törvényes képviselő gondozza saját 
háztartásában,
 b) 22 %-a az a) pont alá nem tartozó esetekben." 
 

Indokolás: Lásd a T/17335/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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14.  Sisák Imre és dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 18. § ában a Gyvt. 
20/A. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezést javasolja: 
 
 /18. § A Gyvt. 20/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) [Az egyszeri támogatás gyermekenkénti összege 2006. évben 5000 forint. A 
2006. évet követően az egyszeri támogatás összegének emeléséről az Országgyűlés a 
költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.] Az egyszeri támogatás havi 
összege – gyermekenként – az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
 a) 30 %-a, ha a gyermeket egyedül álló szülő vagy törvényes képviselő gondozza saját 
háztartásában,
 b) 30 %-a a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén 
 c) 22 %-a az a) pont alá nem tartozó esetekben." 
 

Indokolás: Lásd a T/17335/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

15.  Sisák Imre és dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 18. §-ában a Gyvt. 
20/A. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /18. § A Gyvt. 20/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) Az egyszeri támogatás gyermekenkénti összege 2006. évben [5000 forint] 
megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százalékával. A 2006. 
évet követően az egyszeri támogatás összegének emeléséről az Országgyűlés a 
költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt." 
 

Indokolás: Lásd a T/17335/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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16.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Török Zsolt, Kárpáti Zsuzsa, dr. Schvarcz 
Tibor, dr. Garai István, Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 18. §-ában a Gyvt. 
20/A. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /18. § A Gyvt. 20/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) Az egyszeri támogatás gyermekenkénti összege 2006. évben 5000 forint. A 2006. 
évet követően az egyszeri támogatás [összegének emeléséről az Országgyűlés a 
költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt] összege az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 22 %-a." 
 

Indokolás: Lásd a T/17335/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

17.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 23. §-ának – a Gyvt. 149. § (1)-(2) és 
(4) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a 
törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "23. § [(1) A Gyvt. 149. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
 „(1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító családi napközi, valamint házi 
gyermekfelügyelet térítési díjának megállapításánál a 148. §-ban foglaltakat a (2)–(4) 
bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 
 
 (2) A családi napközi, valamint a házi gyermekfelügyelet keretében biztosított 
személyes szolgáltatás intézményi térítési díja az ellátásra fordított költségek alapján 
megállapított óradíj.” 
 
 (2) A Gyvt. 149. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(4) Ha a családi napközi, valamint a házi gyermekfelügyelet keretében étkezést 
is biztosítanak, a személyi térítési díj együttes összege nem haladhatja meg a kötelezett 
rendszeres havi jövedelmének 20%-át.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/17335/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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18.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Török Zsolt, Kárpáti Zsuzsa, dr. Schvarcz 
Tibor, dr. Garai István, Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 23. §-ában a Gyvt. 
149. § (1)-(2) és (4) bekezdésének a következő módosítását, valamint új (3) bekezdéssel 
történő kiegészítését javasolja: 
 
 "23. § [(1)] A Gyvt. [149. §-ának (1)–(2) bekezdése] 149. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
 „149. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító családi napközi, valamint házi 
gyermekfelügyelet térítési díjának megállapításánál a 148. §-ban foglaltakat a (2)–(4) 
bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 
 
 (2) A családi napközi, valamint a házi gyermekfelügyelet keretében biztosított 
személyes szolgáltatás intézményi térítési díja az ellátásra fordított költségek alapján 
megállapított óradíj.[”] 
 
 [(2) A Gyvt. 149. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:] 
 
 (3) Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg egy gyermek 
esetén a kötelezett rendszeres havi jövedelmének 15%-át, figyelemmel a 147. § (2) 
bekezdésben foglaltakra is, több gyermek esetén pedig gyermekenként az intézményi térítési 
díj 50%-át. 
 
 [„](4) Ha a családi napközi, valamint a házi gyermekfelügyelet keretében étkezést is 
biztosítanak, [a] az étkezéssel együtt az ellátásért fizetendő személyi térítési díj együttes 
összege nem haladhatja meg egy gyermek esetén a kötelezett rendszeres havi jövedelmének 
20%-át, figyelemmel a 147. § (2) bekezdésben foglaltakra is, több gyermek esetén pedig 
gyermekenként az intézményi térítési díj 60%-át.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/17335/29. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

19.  Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, 
Firtl Mátyás, Soltész Miklós, Steinerné Vasvári Éva, dr. Szabó Erika, Szűcs Lajos 
képviselő a törvényjavaslat 26. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A 2005. december 31-én hatályban lévő szabályozás szerint családi pótlékra és a 
Gyvt.-ben meghatározott rendszeres gyermekvédelmi támogatásra egyidejűleg jogosult 
személy [2006. január 10-éig] kérheti a Magyar Államkincstár lakóhely, tartózkodási hely 
szerint illetékes Területi Igazgatóságánál – a fővárosban és Pest megyében a Budapesti és Pest 
Megyei Regionális Igazgatóságnál – és kirendeltségeinél (a továbbiakban együtt: Igazgatóság) 
a családi pótléknak a [2006. március 31-éig terjedő időszakra a] 2005. december 31-én 
hatályos szabályozás szerinti tovább folyósítását. [A kérelem benyújtására nyitva álló 
határidő elmulasztása jogvesztő.]" 
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Indokolás: Lásd a T/17335/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

20.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Török Zsolt, dr. Karsai József, Kárpáti 
Zsuzsa, dr. Nyul István, dr. Schvarcz Tibor, dr. Garai István, Béki Gabriella képviselő a 
törvényjavaslat 26. § (10) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(10) Ha a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, illetve 
felsőfokú iskola nappali tagozatán tanuló nagykorú személy [Gyvt. [19. §-ának] 20. §-ának 
2005. december 31-én hatályos (5)–(6) bekezdése] részére 2005. december 31-én rendszeres 
gyermekvédelmi támogatást folyósítanak, vagy az erre irányuló kérelmet 2005. december 31-
éig előterjesztik és a jogosultsági feltételek fennállnak, a települési önkormányzat képviselő-
testülete a 2005. december 31-én hatályos szabályozás szerint, legfeljebb a 2005/2006. tanév 
végéig tovább folyósítja vagy legfeljebb a 2005/2006. tanév végéig terjedő időszakra 
megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi támogatást." 
 

Indokolás: Lásd a T/17335/28/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

21.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Török Zsolt, Kárpáti Zsuzsa, dr. Schvarcz 
Tibor, dr. Garai István, Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 27. § a) pontja ab) 
alpontjának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén az alpontok jelölése 
értelemszerűen változik): 
 
 /27. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti/ 
 
 /a) a Cst./ 
 
 "[ab) 8. §-ának (4) bekezdése,]" 
 

T/17335/27/1. és /27/3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3. és 30. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17335/27/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 



-  14  - 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

22.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 27. § a) pontja ac) alpontjának az 
elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén az alpontok jelölése értelemszerűen 
változik): 
 
 /27. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti/ 
 
 /a) a Cst./ 
 
 "[ac) 11. §-ának (2) bekezdése,]" 
 

T/17335/23/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17335/23/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

23.  Sisák Imre és dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 27. § a) pontja ac) 
alpontjának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén az alpontok jelölése 
értelemszerűen változik): 
 
 /27. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti/ 
 
 /a) a Cst./ 
 
 "[ac) 11. §-ának (2) bekezdése,]" 
 

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat megegyezik a 22. pontban foglalt módosító javaslattal, de 
annak összefüggésére tekintettel külön pontban szerepeltetjük. 

 
Indokolás: Lásd a T/17335/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

24.  Béki Gabriella és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő a törvényjavaslat 27. 
§ a) pontja ae) alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /27. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti/ 
 
 /a) a Cst./ 
 
 "ae) 27. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontjai;" 
 

T/17335/22/1. és /22/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6. és 7. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17335/22/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

25.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Török Zsolt, dr. Karsai József, Kárpáti 
Zsuzsa, dr. Nyul István, dr. Schvarcz Tibor, dr. Garai István, Béki Gabriella képviselő a 
törvényjavaslat 27. § b) pontját új bd) alponttal történő kiegészítését, valamint h) pontja 
hc) alpontjának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén az alpontok jelölése 
értelemszerűen változik): 
 
 /27. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti/ 
 
 /b) a Gyvt./ 
 
 "bd) 94. §-ának (2) bekezdésében „a rendszeres gyermekvédelmi támogatást” 
szövegrész," 
 
 /h) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény módosításáról szóló 2002. évi IX. törvény/ 
 
 "[hc) 68. §-ának (1) bekezdése;]" 
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Indokolás: Lásd a T/17335/28/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

26.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 27. § m) pontjának az elhagyását 
javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerűen változik): 
 
 /27. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti/ 
 
 "[m) az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló 
törvények módosításáról szóló 2004. évi CI. törvény 246. §-a;]" 
 

Indokolás: Lásd a T/17335/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

27.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Török Zsolt, dr. Karsai József, Kárpáti 
Zsuzsa, dr. Nyul István, dr. Schvarcz Tibor, dr. Garai István, Béki Gabriella képviselő a 
törvényjavaslat 28. § b) pontjának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a 
pontok jelölése értelemszerűen változik): 
 
 /28. § Nem lép hatályba az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2004. 
évi CXXXVI. törvény/ 
 
 "[b) 72. § (5) bekezdése b) pontjának ba)–bb) alpontja,]" 
 

Indokolás: Lásd a T/17335/28/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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28.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 29. §-ában a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 138. § (5) bekezdés b) pontjának az 
elhagyását javasolja: 
 
 /29. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Munka Törvénykönyvéről szóló 
1992. évi XXII. törvény 138. §-a (5) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
 /(5) A munkavállalót fizetés nélküli szabadság illeti meg// 
 
 "[b) a gyermek tizedik életéve betöltéséig a gyermekgondozási segély 
folyósításának időtartama alatt, feltéve, hogy a munkavállaló a gyermeket otthonában 
gondozza,]" 
 

Indokolás: Lásd a T/17335/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

29.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi és Török Zsolt képviselő a törvényjavaslat 30. § 
(1) bekezdése a) pontját új ab) alponttal javasolja kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén 
az alpontok jelölése értelemszerűen változik): 
 
 /30. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/ 
 
 /a) a Cst./ 
 
 "ab) 27.§ (1) bekezdése a) pontjának ab) alpontjában az „ ,illetve annak minősülő 
nyugellátást" szövegrész helyébe az „ ,illetve annak minősülő nyugellátást, továbbá a 
rokkantsági járadékot, az átmeneti járadékot, a rendszeres szociális járadékot és a bányász 
dolgozók egészségkárosodási járadékát" szövegrész," 
 
 /lép./ 
 

Indokolás: Lásd a T/17335/26. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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30.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Török Zsolt, Kárpáti Zsuzsa, dr. Schvarcz 

Tibor, dr. Garai István, Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 30. § (1) bekezdése a) 
pontját új ab) alponttal javasolja kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén az alpontok 
jelölése értelemszerűen változik)a: 
 
 /30. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/ 
 
 /a) a Cst./ 
 
 "ab) 8. §-ának (4) bekezdésében „a gyermekre tekintettel” szövegrész helyébe „a 
közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel” szövegrész," 
 
 /lép./ 
 

T/17335/27/1. és /27/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3. és 21. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17335/27/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Szociális biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. október 5. 
 
 

Dr. Mátrai Márta s.k., 
a Szociális és családügyi 

bizottság elnöke 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke 
 
 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási  
 bizottság elnöke 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke 
 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 

bizottság elnöke 
 
 
 


