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A családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról szóló
törvényjavaslat
(T/5132. 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 törvényjavaslat részletes vitáját 2019. 03. 26. 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 Sándor (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Varga László (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Dr. Gurmai Zita (MSZP), Dr. 
Hiller István (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP)
Módosítópont: T/5132/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 2–4. §
Módosítás jellege: kiegészítés

2. §

A családok  támogatásáról  szóló  1998.  évi  LXXXIV.  törvény  (a  továbbiakban:  Cst.)  11.  §  (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A családi pótlék havi összege
a) egygyermekes család esetén 24 400 forint,
b) egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 27 400 forint,
c) kétgyermekes család esetén gyermekenként 26 600 forint,
d) két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 29 600 forint,
e) három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 32 000 forint,
f) három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 34 000 forint,
g)  tartósan  beteg,  illetve  súlyosan  fogyatékos  gyermeket  nevelő  család  esetén,  valamint  a
gyermekotthonban,  javítóintézetben,  büntetés-végrehajtási  intézetben  vagy  szociális
intézményben  élő,  a  nevelőszülőnél  elhelyezett,  vagy  a  Gyvt.  72.  §  (1)  bekezdése  alapján
ideiglenes hatállyal elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után, továbbá
a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy esetén
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 46 600 forint,
h) tartósan beteg,  illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló  esetén a  tartósan
beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 51 800 forint,
i) a 7. § (2) bekezdése szerinti személy esetén - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 40 600
forint,
j)  a  gyermekotthonban,  javítóintézetben,  büntetés-végrehajtási  intézetben  vagy  szociális
intézményben  élő,  a  nevelőszülőnél  elhelyezett,  vagy  a  Gyvt.  72.  §  (1)  bekezdése  alapján
ideiglenes  hatállyal  elhelyezett,  a  g)  vagy  a  h)  pont  alá  nem  tartozó  gyermek  esetén,  a
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gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy esetén, ha
a gyermek nem tartozik a g) vagy a h) pont alá, valamint a 8. § (3) bekezdése alá tartozó személy
esetén 29 600 forint.”

3. §

A Cst. 11. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A családi pótlék július hónapra járó összege az (1) bekezdésben megjelölt összeg kétszerese.”

4. §

A Cst. 11. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6)  A családi  pótlék  összegének  emeléséről  az  Országgyűlés  évente  legalább  egy alkalommal
dönt.”

T/5132/2/1-2. sz. 

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

T/5132/2/1. sz. 

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.

T/5132/2/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Szabó Sándor (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Varga László (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Dr. Gurmai Zita (MSZP), Dr. 
Hiller István (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP)
Módosítópont: T/5132/3/1.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 2–4. §
Módosítás jellege: kiegészítés

2. §

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) IV. Fejezet címe
helyébe a következő cím lép:

„VÁRANDÓSSÁGI ÉS ANYASÁGI TÁMOGATÁS”

3. §

A Cst. IV. Fejezete a következő 28/A. §-sal egészül ki:

„28/A. §

(1)  Várandóssági  támogatásra  jogosult  -  a  várandósság  hatodik  hónapjában  -  az  az  anya,  aki
várandóssága alatt addig legalább egy alkalommal várandósgondozáson vett részt.

(2)  Várandóssági  támogatás  -  magzatonkénti  -  összege  azonos  az  adott  időpontban  érvényes
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 530%-ával.”

4. §

A Cst. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„31. §

Az anyasági támogatás - gyermekenkénti - összege azonos a gyermek születésének időpontjában
érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 530%-ával, ikergyermekek esetén 630%-ával.”

T/5132/3/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 5. 

T/5132/3/1. sz. 

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.
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T/5132/3/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Szabó Sándor (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Varga László (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Dr. Gurmai Zita (MSZP), Dr. 
Hiller István (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP)
Módosítópont: T/5132/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 2. §
Módosítás jellege: kiegészítés

2. §

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 26. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:

„26. §

(1) A gyermeknevelési támogatás havi összege - függetlenül a gyermekek számától - azonos az
öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb összegének 200%-ával,  töredékhónap esetén egy naptári
napra a havi összeg harmincad része jár.

(2) A gyermekgondozást segítő ellátás havi összege gyermekenként - ide nem értve az egyazon
várandósságból  született  ikergyermekeket  -  azonos  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb
összegének 200%-ával.  Az egyazon várandósságból  született  ikergyermekek esetében az  ellátás
havi  összege megegyezik az öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb összeg kétszeresének és az
ikergyermekek  számának  szorzatával.  Töredékhónap  esetén  egy  naptári  napra  a  havi  összeg
harmincad része jár.”

T/5132/4/1-2. sz. 

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

T/5132/4/1. sz. 
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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.

T/5132/4/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Szabó Sándor (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Varga László (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Dr. Gurmai Zita (MSZP), Dr. 
Hiller István (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP)
Módosítópont: T/5132/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A [családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) ]Cst.  a
következő 50/B. §-sal egészül ki:

T/5132/2/1-2. sz. 

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

Megjegyzés: A T/5132/2/2., T/5132/3/2. és T/5132/4/2. sz. módosító indítványok egymással 
szöveg szerint azonosak, de a tartalmi összefüggésekre tekintettel külön pontban szerepelnek. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Szabó Sándor (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Varga László (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Dr. Gurmai Zita (MSZP), Dr. 
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Hiller István (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP)
Módosítópont: T/5132/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A [családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) ]Cst.  a
következő 50/B. §-sal egészül ki:

T/5132/3/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 5. 

Megjegyzés: A T/5132/2/2., T/5132/3/2. és T/5132/4/2. sz. módosító indítványok egymással 
szöveg szerint azonosak, de a tartalmi összefüggésekre tekintettel külön pontban szerepelnek. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Szabó Sándor (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Varga László (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Dr. Gurmai Zita (MSZP), Dr. 
Hiller István (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP)
Módosítópont: T/5132/4/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A [családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) ]Cst.  a
következő 50/B. §-sal egészül ki:

T/5132/4/1-2. sz. 

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

Megjegyzés: A T/5132/2/2., T/5132/3/2. és T/5132/4/2. sz. módosító indítványok egymással 
szöveg szerint azonosak, de a tartalmi összefüggésekre tekintettel külön pontban szerepelnek. 
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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