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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes
szociális tárgyú törvények módosításáról szóló T/3449. számú törvényjavaslathoz az
alábbi

módosító javaslatot

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat a kővetkező 58-59 . §-sal egészül ki :

„58. §

(1) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban : Cst.)
8 . ~-a (3) bekezdésénekb)pontja a következőboalponttal egészül ki :

[Családi pótlékra jogosult saját jogán
b) a közoktatási intézményben tanulmányokat folytató,a 7. ~ (2) bekezdésében megjelölt

életkorú, nagykorúszemélv,7

„boaki a 7. ~ (1) bekezdéséneka)pontig szerinti személlyel nem él egy háztartásban ."

(2) A Cst . 8. ~-ának (4) bekezdése a következő mondattal egészül ki :
„Az e bekezdés alapján folyósított ellátás más jogszabály alkalmazásában magasabb

Módosító javaslat



összegű családi pótléknak minősül ."

59. §
A Cst. 12. &-a a) pontjánakac)alpontja helyébe a következő rendelkezés lép :

fA családi pótlék összegének megállapítása szemponUából azt a vér szerinti, örökbe
fogadott vagy nevelt gyermeket kell figyelembe venni,

a) aki az igénylő háztartásában él, és]

„ac) aki a 8 . ~ (3) bekezdésének a) pontja, valamint a b) pontjának ba)-be) alpontja
szerint sasát jogán jogosult az ellátásra;"

2. A törvényjavaslat 58 . §-ának felvezető rendelkezése az alábbiak szerint módosul :

„A [családok támogatásáról szóló 1998. évi L :XXIV. törvény (a továbbiakban :]
Cst. [)] 34. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :"

INDOKOLÁS

A szülői házat gyámhatósági engedéllyel elhagyó személy esetében a kiskorú személy saját
jogán részesül családi pótlékban nagykorúvá válását követően is, amennyiben a törvényben
szabályozott egyéb feltételeknek megfelel. Ezidáig azonban a jogszabály nem kínált
megoldást arra az esetre, amikor a középiskolai tanulmányait folytató nagykorú személy nem
é1 egy háztartásban a családi pótlék igénylésére egyébként jogosult személlyel . Ezt - az

emberi jogok országgyűlési biztosa által is jelzett - hiányosságot kívánja megszüntetni a
módosítás .

A hatályos szabályok szerint azok a közoktatási intézményben tanulmányokat folytató,

nagykorú személyek, akik tartós betegségük miatt a 18 . életévük betöltéséig magasabb

összegű családi pótlékban részesültek, a 18 . életévük betöltése után - 67 %-os
munkaképesség-csökkenés hiányában - már nem magasabb összegű családi pótlékra, hanem
azzal azonos összegű családi pótlékra jogosultak . Annak érdekében, hogy ez a személyi kör
más, a magasabb összegű családi pótlékban való részesülés feltételéhez kötött ellátásokhoz
(például alanyi közgyógyellátás, utazási kedvezmény) hozzájusson, a javaslat kimondja, hogy
az ilyen összegű családi pótlék a magasabb összegű családi pótlékkal egy tekintet alá esik . A



.A

módosítás összefügg a családi pótlékra jogosult személyi kört érintő további változásokkal .

Budapest, 2007 . szeptember 18 .
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