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Az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat
(T/18312. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot nem fogalmazott meg.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – a támogatott képviselői módosító javaslatokat
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. 11. 21. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/18312/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Szt. 44/A. §
Módosítás jellege: módosítás

5. §

Az Szt. a 44. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:
„Tartós ápolást végzők időskori támogatása

44/A. §

(1) Tartós ápolást végzők időskori támogatására jogosult az a személy, akinek az öregségi nyugdíjra
való jogosultságát megállapították, ha

a) azon napot megelőzően, amelytől kezdődően az öregségi nyugdíját megállapítják – ide nem
értve az öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapítását –, összeszámítva legalább 20 éven át
saját háztartásában ápolta, gondozta gyermekét, és
b) az a) pontban foglaltakra figyelemmel az érintett időszakban ugyanazon gyermekre tekintettel

ba)  az  e  törvény  alapján  megállapított  ápolási  díjban  részesült  és  azt  részére  a  vizsgált
időszakon belül legalább egy év időtartamban emelt összegű ápolási  díjként vagy kiemelt
ápolási díjként folyósították, illetve
bb) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekére tekintettel a gyermekgondozási
segélyről  szóló  10/1982.  (IV.  16.)  MT  rendelet  1.  §  (1)  bekezdése  vagy  a  családok
támogatásáról  szóló  1998.  évi  LXXXIV.  törvény  20.  §  (1)  bekezdése  alapján
gyermekgondozási segélyben vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesült.

[(2)  A tartós  ápolást  végzők  időskori  támogatására  való  jogosultság  megállapítása  iránti
eljárásban elsődlegesen annak az időtartamnak a hosszát kell vizsgálni, ami alatt a kérelmező
az  e  törvény  alapján  megállapított  ápolási  díjban  részesült.  Az  (1)  bekezdés  b)  pont  bb)
alpontja szerinti ellátás az érintett 20 éves időtartamon belül legfeljebb 10 év időtartamban
vehető figyelembe.]

(3)  A tartós  ápolást  végzők  időskori  támogatásának  havi  összege  [50  000  ]az  (1)  bekezdés  b)
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pontban foglaltakban meghatározottnak megfelelő minden 365 nap után 2500 forint, de maximum
50 ezer forint. A támogatás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a
kérelem  benyújtását  megelőző  hatodik  hónap  első  napjától  állapítható  meg.  A  támogatás  a
jogosultság kezdő hónapjára tekintettel is teljes összegben jár.

(4) A tartós ápolást végzők időskori támogatása nem minősül nyugellátásnak.”

T/18312/2/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 4., 7. 

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/18312/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Szt. 44/A. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

5. §

Az Szt. a 44. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

„44/A. §

(1) Tartós ápolást végzők időskori támogatására jogosult az a személy, akinek az öregségi nyugdíjra
való jogosultságát megállapították, ha

a) azon napot megelőzően, amelytől kezdődően az öregségi nyugdíját megállapítják – ide nem
értve az öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapítását –, összeszámítva legalább 20 éven át
saját háztartásában ápolta, gondozta [gyermekét]egy vagy több közeli hozzátartozóját, és”

T/18312/2/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 4., 7. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Korózs Lajos (MSZP)
Módosítópont: T/18312/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Szt. 44/A. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

5. §

Az Szt. a 44. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

„44/A. §

(1) Tartós ápolást végzők időskori támogatására jogosult az a személy, akinek az öregségi nyugdíjra
való jogosultságát megállapították, ha

a) azon napot megelőzően, amelytől kezdődően az öregségi nyugdíját megállapítják – ide nem
értve az öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapítását –, összeszámítva legalább 20 éven át
saját háztartásában ápolta, gondozta [gyermekét]valamely hozzátartozóját, és”

T/18312/4/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 5., 6. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/18312/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Szt. 44/A. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

5. §

Az Szt. a 44. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

„44/A. §

(1) Tartós ápolást végzők időskori támogatására jogosult az a személy, akinek az öregségi nyugdíjra
való jogosultságát megállapították, ha
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b) az a) pontban foglaltakra figyelemmel az érintett időszakban ugyanazon [gyermekre ]közeli
hozzátartozójára tekintettel”

T/18312/2/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 4., 7. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Korózs Lajos (MSZP)
Módosítópont: T/18312/4/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Szt. 44/A. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

5. §

Az Szt. a 44. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

„44/A. §

(1) Tartós ápolást végzők időskori támogatására jogosult az a személy, akinek az öregségi nyugdíjra
való jogosultságát megállapították, ha

b)  az  a)  pontban  foglaltakra  figyelemmel  az  érintett  időszakban  [ugyanazon
gyermekre]valamely hozzátartozójára tekintettel”

T/18312/4/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 5., 6. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Korózs Lajos (MSZP)
Módosítópont: T/18312/4/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Szt. 44/A. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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5. §

Az Szt. a 44. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

„(3) A tartós ápolást végzők időskori támogatásának havi összege [50 000 forint. ]az ápolási díj 44.
§ (1) bekezdése szerinti alapösszeg 160%-a. A támogatás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének
napjától, de legkorábban a kérelem benyújtását megelőző hatodik hónap első napjától állapítható
meg. A támogatás a jogosultság kezdő hónapjára tekintettel is teljes összegben jár.”

T/18312/4/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 5., 6. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/18312/2/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Szt. 44/A. § új (5) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

5. §

Az Szt. a 44. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

„  (5) A tartós ápolást végzők időskori támogatására jogosulttá válik az a személy is, aki a rá irányadó
nyugdíjkorhatárt elérte, azonban öregségi nyugdíjra nem jogosult.”

T/18312/2/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 4., 7. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Hollik István (KDNP)
Módosítópont: T/18312/6/1.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 8. §
Módosítás jellege: kiegészítés

8. §

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklete az 1. melléklet
szerint módosul.

T/18312/6/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
8., 11. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Korózs Lajos (MSZP)
Módosítópont: T/18312/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 20. §
Módosítás jellege: kiegészítés

20. §

A Cst. 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„  (1) A családi pótlék havi összege
a) egygyermekes család esetén 17 100 forint,
b) egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 19 500 forint,
c) kétgyermekes család esetén gyermekenként 18 600 forint
d) két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 21 000 forint,
e) három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 22 400 forint,
f) három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 24 200 forint,
g) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint a
gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális
intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermek után 32 700 forint,
h) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan
beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 36 900 forint,
i) a 7. § (2) bekezdése szerinti személy esetén - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 28 500
forint,
j) a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális
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intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett, a g) és h) pontok alá nem tartozó, továbbá
a Gyvt. 72. §-ának (1) bekezdése alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, a gyámhatóság
által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy, valamint a 8. § (3)
bekezdése alá tartozó személy esetén 20 800 forint.”

Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján: 
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem
érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Kovács Sándor (Fidesz)
Módosítópont: T/18312/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 26. §
Módosítás jellege: kiegészítés

26. §

A Cst. 49/C. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az egységes szociális nyilvántartásból)

„  g)  a  nevelési-oktatási  intézmény  a  feladatkörébe  tartozó  támogatások,  kedvezmények
megállapításához szükséges adatokat”

(közvetlen lekérdezéssel díjmentesen elérheti.)

Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján: 
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem
érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
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Benyújtó: Hollik István (KDNP)
Módosítópont: T/18312/6/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 1. melléklet
Módosítás jellege: kiegészítés

1. melléklet a 2017. évi ..... törvényhez

A személyi  jövedelemadóról  szóló  1995.  évi  CXVII.  törvény  1.  számú  melléklet  8.  pontja  a
következő 8.42. alponttal egészül ki:
(A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes:)
„  8.42. az Európai Unió valamely pénzügyi alapja vagy az államháztartás valamely alrendszerének
költségvetése terhére elnyert támogatásból a Családbarát Ország projekt keretében nem pénzben
biztosított juttatás, így különösen a babacsomag, a kelengyecsomag.”

T/18312/6/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
8., 11. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)
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