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Tisztelt Elnök Asszony!

Képviselői önálló indítvány

A Házszabály 84.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a 85 .§ (2) bekezdés d) pontja alapján a
következő törvényjavaslatot nyújtjuk be :

2004. évi . . . törvény
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény módosításáról

1.§

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII . törvény 428.§-a helyébe
a következő rendelkezés lép :

"Ebty. 428.§ A gyermekgondozási díj legkorábban a terhességi gyermekágyi segély, illetőleg
az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek [2 . életévének] 3 . életévének
betöltéséig jár . Ha a gyermeket szülő nő - ideértve a gyermeket örökbe fogadni szándékozó
nőt is - meghal, vagy a gyermek nem az ő háztartásában nevelkedik, úgy a gyermekgondozási
díj az ara jogosult személynek a terhességi-gyermekágyi segélyre jogosító időtartamra,
illetőleg annak fennmaradó részére is jár .

2.§

Ez a törvény kihirdetését követő 8 . napon belül lép hatályba .
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Indokolás

Magyarországon a népességfogyás katasztrofális méreteket öltött az elmúlt években és a
Magyar Köztársaság 2003 . évi költségvetéséről szóló törvény 2002-ről 2003-ra 30 .000 fős
lakónépesség csökkenést feltételezett. A KSH adatai ezt meghaladó 40 .000 fős népesség
csökkenést mutat 2003-ban. A KSH Népességtudományi Kutatóintézetének 2002 .
októberében nyilvánosságra hozott kutatási adatai, - amelyek 2001 . novembere és 2002 .
februárja közötti időszakban végzett reprezentatív felmérés adatairól szólnak - azt mutatják,
hogy a gyermekvállalás szempontjából az anyasági támogatások jelentős mértékben
befolyásolják az állampolgárokat. A TÁM által 2001-ben készített reprezentatív felmérés
azt igazolja, hogy az anyasági támogatások a családtámogatáson belül mintegy 33 %-ot
tesznek ki. Ez szintén azt mutatja, hogy a gyermekvállalás szempontjából rendkívül fontos a
gyermekgondozási díj . A Magyar Demokrata Fórum kívánatosnak tartja, hogy a GYED a
jelenlegi szabályozástól eltérően a gyermek 3 . életévének betöltéséig járjon az arra jogosult
személynek. Hisszük, hogy a gazdaság teljesítőképessége lehetővé teszi a GYED 3 éves korig
történő kiterjesztését, s ezáltal csökkenthető a népességfogyás üteme Magyarországon .
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dr Horváth B lázs
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