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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „A
gyermekvállalás fokozottabb elismerése érdekében szükséges egyes intézkedésekről” címmel a
mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2018. (.....) OGY határozat 

A gyermekvállalás fokozottabb elismerése érdekében szükséges egyes intézkedésekről

Az  Országgyűlés  felismerte,  hogy  a  gyermekvállalás  elősegítése  érdekében  további  átfogó
demográfiai növekedést elősegítő intézkedésekre van szükség, ennek keretében elengedhetetlen a
gyermekneveléssel járó költségek további csökkentése. Tudva, hogy gyermekvállalás ösztönzése az
elmúlt  években  nem  váltotta  be  a  hozzá  fűzött  kormányzati  reményeket.  Érzékelve,  hogy  a
mindennapok területén még számos helyen szükséges a kormányzati beavatkozás annak érdekében,
hogy a nemzet megmaradásához szükséges gyermekszámot el  lehessen érni,  valamint érdemben
erősítse a kiszámítható felelősségtudatos gyermekvállalást a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy széleskörűen vizsgálja felül és az eredményekről
tájékoztassa az Országgyűlést a gyermekvállalással kapcsolatosan jelentkező költségekről melyek a
gyermeket vagy gyermekeket nevelőket terhelik. A felmérés különös tekintettel terjedjen ki:

a) a gyermek neveléséhez kapcsolódó közvetlen költségekre,

b) a csecsemő és gyermekruházatot, baba pipere, baba kozmetikum és baba tisztálkodási szereket
(pl.  pelenka,  hintőpor,  sampon,  törlőkendő,  orrszívó,  cumisüveg,  ivópohár,  baba  evőeszköz,
használtpelenka  tároló,  bili,  bébi  ágynemű,  pizsama,  fürdőlepedő,  matracvédő,  anyatejgyűjtő,
éjszakai és nappali melltartóbetét, szoptatós párna, mellszívó, sterilizáló, él- és sarokvédő, babakád,
stb…),  baba  ápolási  termékeket  (pl.  baba  krémek,  sterilizáló  folyadék,  babaolaj),  gyermek  és
ifjúsági  bútorokat,  audió,  videó  és  wifi-s  bébiőröket,  gyermekkocsikat,  gyermekhordozókat,
gyermek autóüléseket, fejlesztő és gyerekjátékokat, mesekönyveket, mese és hangos CD-ket, DVD-
ket,  bébiételeket  és  babaitalokat,  étrend  kiegészítőket,  tápszereket,  tejpépeket,  terhelő  jelenlegi
adóknak az 0%-os adókulcs körébe való besorolására.

2. Az Országgyűlés elengedhetetlennek tartja, hogy az 1. pont szerinti felülvizsgálat eredményeit a
Kormányzat tekintse zsinórmértéknek a gyermekvállalás további ösztönzése során.

3.  Az Országgyűlés felhívja a Kormányt,  hogy terjessze be megoldási és intézkedési javaslatait
tartalmazó koncepcióit az Országgyűléshez azok megvitatására és elfogadására.
Határidő: a felmérésre e határozat közzétételétől számított 60 nap
Felelős:  szociálpolitikáért  és  családpolitikát  felelős  miniszter,  adó-  és  pénzügyekért  felelős
miniszter

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A  gyermekvállalás  további  erősítése  érdekébe  szükséges  megteremteni  a  kiszámítható
gyermekvállalás feltételeit.

A gyermekneveléshez kapcsolódó költségéről  már több társadalom kutató és  kutatóintézet  is
végzett  felméréseket  és készített  tanulmányokat.  Mindegyik kivétel  nélkül  kimutatta,  hogy a
gyermekvállalást többek között az egyre növekvő költségek is jelentős mértékben befolyásolják.
Ma sajnálatos módon azt lehet tapasztalni, hogy azok a családok vagy párok, akik szeretnének
még gyermeket vállalni az érzelmi elköteleződésen túl jelentős mértékben veszik számításba az
anyagi  lehetőségeiket  is.  Egy  gyermek  születése  alapvetően  megváltoztatja  a  háztartások
költségvetési  szerkezetét,  bizonyos  kiadások  csökkennek,  viszont  ezzel  egy  időben  újak  is
keletkeznek.

A Magyar  társadalom gyermekvállalási  kedvének  és  lehetőségeinek  további  növelésére  van
szükség, annak érdekében, hogy a gyerek születésének a száma évről-évre növekedjen. Ezzel
párhuzamosan azonban támogatni kell a gyermekvállaláshoz és neveléshez kapcsolódó költségek
csökkentését is.

Ennek érdekében elengedhetetlen, hogy csökkenjen azon termékeknek az Áfa tartama, melyek a
gyermekneveléshez közvetlenül kapcsolódnak. Különös képen a kezdeti időszakban, amikor a
család  költségvetése  jelentős  mértékben  átalakul.  A  szülői  páros  egyik  része  kivonul  a
munkaerőpiacról  ezzel  csökkentve  a  megtermelt  családi  jövedelmet.  Ezt  a  kiesést  indokolt
ellensúlyozni többek között olyan intézkedésekkel, melyek lehetővé teszik, hogy pl. a pelenkák,
gyermekkocsik, csecsemőruhák jelenlegi ára jelentős mértékben csökkenjen. Azzal ugyanis, ha a
felsorolt termékek az 0%-os áfa tartamú körbe tartoznak érezhetően csökken a családok kiadás.
Az így megspórolt pénzekkel a családok költségvetése tovább nő, ami az anyagi biztonságukat
és  a  kiszámítható  gyermekvállalást  erősíti.  Ezzel  a  lépéssel  javul  a  családok  életminősége,
csökkennek  a  gyermekvállalással  kapcsolatos  kiadások  és  vonzóbbá  válik  a  második  vagy
harmadik gyermek vállalása is.

A gyermeknevelés terhein az állam többféle módon igyekszik segíteni. A juttatások egy része
pénzbeli  formában, míg más részük természetbeni formában biztosítja a családoknak vagy a
gyermeket nevelő szülőknek.

A gyermekvállalást  ösztönző intézkedés,  azaz  az  0%-os áfa  kör  bevezetése az a  lépés  mely
közvetlen  és  érdemi  segítséget  jelent  minden  egyes  család  számára  az  első  vagy  az  újabb
gyermek vállalásához az országban.

Részletes indokolás
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1-3. 

A határozati javaslat első pontja rögzíti, hogy mely termékek vagy termékkörök esetén szükséges
bevezetni a 0%-os áfa mértéket. A termékek a 0%-os áfa körbe történő besorolása azt a célt
szolgálja, hogy a csecsemők és gyermekek felnevelési költsége a mostani feltételekhez képest
csökkenjenek. A módosítás lehetőséget ad az alacsonyabb jövedelmű családoknak arra,  hogy
jobb életminőséget tudjanak biztosítani csecsemőik és kiskorú gyermekeik számára.

4. 

Hatályba léptető rendelkezés.
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