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   Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
 

a j á n l á s a 
 

a családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 
T/17335. számú törvényjavaslat 

 
z á r ó      v i t á j á h o z 

 
(Együtt kezelendő a T/17335/52. sz. egységes javaslattal) 

 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a családtámogatási rendszer átalakításáról szóló, 
T/17335/52. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott 
T/17335/53. számú zárószavazás előtti módosító javaslatokat. 
 
 
 
 

1.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 16. § (2) bekezdésében a Gyvt. 19. § (9) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A Gyvt. 19. §-ának (7)─(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(9) Nem állapítható meg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, 
illetőleg a [20. § (2) bekezdés szerinti hatósági bizonyítványt vissza kell vonni] 
megállapított jogosultságot meg kell szüntetni, ha a gyermek tartózkodási engedélyének 
érvényességi ideje meghosszabbítás nélkül lejárt, illetve engedélyét visszavonták." 
 

Indokolás: Lásd a T/17335/53/I. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot:- az Alkotmányügyi biz. támogatja
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2.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 17. §-ában a Gyvt. 20. § (2)-(4) 

bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezést javasolja: 
 
 "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) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító 
eljárási rendet és az ellenőrzés módját a települési önkormányzat rendeletben állapítja 
meg. 
 
 (3) 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. 
 

 (4) 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 kedvezményt akkor kell visszavonni, 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.] 
 
 (2) A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra 
megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. A 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló eljárás 
részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg. 
 
 (3) Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is 
jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha 
 
 a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem 
töltötte be, vagy 
 
 b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem 
töltötte be. 
 
 (4) Házasságkötés esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultságot meg kell szüntetni, 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.”" 
 

Megjegyzés: az egységes javaslatban betűvel kiírva szerepel „egy naptári hét”, „egy gyermek”, ezért 
helyesebb lenne a (2) bekezdés első sorában az „1 év” szövegrész helyett, betűvel kiírva a következők szerint 
szerepeltetni: „egy év”. 

 
Indokolás: Lásd a T/17335/53/II. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot:- az Alkotmányügyi biz. támogatja
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3.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 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] jogosultsága a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július 
hónapjában egyszeri támogatást folyósít." 
 

Indokolás: Lásd a T/17335/53/III. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot:- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 

4.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 24. §-ának a következő módosítását javasolja:  
 
 "24. § A Gyvt. 148. §-a [(1)] (5) bekezdésének a) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
 [Gyermekétkeztetés esetén] 
 
 „a) a bölcsődés, az óvodás, [valamint] az 1-4. évfolyamon nappali rendszerű iskolai 
oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után 
az intézményi térítési díj 100%-át,” 
 
 [kedvezményként kell biztosítani (az a)-e) pont a továbbiakban együtt: normatív 
kedvezmény).]" 
 

Indokolás: Lásd a T/17335/53/IV. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot:- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 

5.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 28. § (10) bekezdésének a következő 
módosítását, valamint új (11)-(12) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja: 
 
 "(10) Ha a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, illetve 
felsőfokú iskola nappali tagozatán tanuló nagykorú személy [Gyvt. 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] 2006. augusztus 31-éig tovább folyósítja vagy legfeljebb a [2005/2006. tanév végéig] 
2006. augusztus 31-éig terjedő időszakra megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi 
támogatást. 
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 (11) Azt a jogosultat, akinek 2005. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi 
támogatást folyósítanak, vagy az erre irányuló kérelmet 2005. december 31-éig előterjesztik 
és a 2005. december 31-én hatályos szabályozás szerint a rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásra való jogosultság feltételei a benyújtás időpontjában fennállnak, 2006. június 30-
áig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultnak kell tekinteni. 
 
 (12) A települési önkormányzat a Gyvt. 20. §-ának (2) bekezdésében foglalt 
rendeletalkotási kötelezettségének a törvény hatálybalépésétől számított 60 napon belül 
köteles eleget tenni." 
 

Indokolás: Lásd a T/17335/53/V. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot:- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. november 7. 
 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k.,  
az Alkotmányügyi 
bizottság elnöke 
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