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összefogásról” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



2020. évi ..... törvény 

A koronavírus-vírus járvány elleni összefogásról

A koronavírus-járvány  és  következményei  elleni  hatékony  fellépés  legfontosabb  előfeltétele  a
társadalmi összefogás. Erre ma is számos jó példa van, az önkormányzatok, a lakosság és a civil
szervezetek országos és helyi szintű akciók szervezésével járulnak hozzá a járványügyi védekezés
hatékonyságához, és bajba került honfitársaink megsegítéséhez. Erre különösen nagy szükség van
azért, mert százezrek, köztük gyermekek és idősek élnek mélyszegénységben, zsúfolt, egészségtelen
lakásokban, a megélhetéshez szükséges jövedelem. A leghátrányosabb helyzetben élők helyzetének
javítására nagyon kevés kormányzati intézkedés történt, mint ahogy hiányzik a megfelelő támogatás
a  helyi  közösségek  járványügyi  tevékenységéhez,  az  önkormányzati  dolgozók,  önkéntesek
védőeszközökkel való ellátáshoz is. Ezért meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy ezeknek a
célokhoz mindenki, aki személyi jövedelemadót fizet, hozzájárulhasson.

1. §

(1)  Az  egészségügyi  ellátás  minél  magasabb  színvonalon  történő  megszervezése,  a  szociális
segítségnyújtás hatékonyabbá tétele érdekében az Országgyűlés társadalmi összefogásra hívja fel az
ország minden lakosát. Az egyén felelőssége elsősorban önmaga és családja védelmére terjed ki.
Ki-ki erejéhez mérten kapcsolódhat be a másokért való törődés feladataiba.

(2) Az Országgyűlés együttműködésre, önmegtartóztatásra, kitartásra, helytállására, toleranciára kér
mindenkit.

2. §

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló 1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szftv.) a következő 4/B. §-§-sal egészül ki:

„4/B. §

(1) A magánszemély a 4. §-ban és a 4/A. §-ban meghatározott kedvezményezetteken kívül, további
egy  százalék  juttatásáról  külön  nyilatkozatban  rendelkezhet  az  (1)  bekezdésben  meghatározott
kedvezményezett javára.

(2)  A nyilatkozat  kitöltésére  akkor  is  lehetőség  van,  ha  a  magánszemély az  adóbevallását  már
teljesítette.

(3)  Az  adóhatóság  hivatalból  technikai  számmal  látja  el  az  (1)  bekezdés  pontja  szerinti
kedvezményezettet.

(4) A befizetéseket az adóhatóság haladéktalanul átutalja a kedvezményezettnek.”

3. §
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A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény a következő
41/A. §-sal egészül ki:

„41/B. §

(1) A Koronavírus-járvány Kárvallottjai Megsegítésére kiemelt előirányzatra érkezett befizetéseket
a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára kell elszámolni. A befizetett összegekből
támogatható  a  települési  önkormányzat  fenntartásában  lévő  egészségügyi  ellátórendszer  és  a
szociális  ellátórendszer  védőfelszereléssel  történő  ellátása,  a  megelőzéshez  és  védekezéshez
szükséges  eszközök  és  felszerelések  beszerzése.  Támogatható  továbbá  az  önkormányzat
illetékességi  területén  élők  élelmiszerrel,  gyógyszerrel,  védőeszközökkel,  tisztálkodási  szerekkel
történő  ellátása,  a  hajléktalanok  elhelyezésének  megoldása.  A  fejezetért  felelős  miniszter
gondoskodik arról,  hogy a befizetésekről  és  kifizetésekről  naponta tájékoztatást  tegyen közzé a
minisztérium honlapján.

(2) A befolyt összeg ötven százaléka lakosságarányosan, a másik ötven százaléka a településen élő
tizenhat évesnél fiatalabbak, valamint hatvanöt évnél idősebbek létszáma alapján kerül elosztásra.

(3) A kedvezményezett települési önkormányzat a támogatás felosztásáról a településen működő –
egészségügyi és szociális feladatokban illetékes – civil szervezet, szervezetek bevonásával dönt.”

4. §

(1) Ez a törvény a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) Az adóhatóság e törvény hatálybalépését követő napon a Magyar Közlönyben közzéteszi a 4/B.
§ (1) bekezdés szerinti kedvezményezett technikai számát.
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Általános indokolás

A  Kormány  intézkedéseiből  megállapítható,  hogy  a  koronavírus-járvány  elleni  védekezést
elsődlegesen  katonai  és  rendészeti  feladatoknak  tekinti.  A  járvány  által  leginkább
veszélyeztetetett gyermekek, fiatalok és öregek ellátása érdekében hátra vannak még a szükséges
kormányzati  intézkedések.  A  törvényjavaslat  megteremti  a  társadalmi  összefogás  törvényi
feltételeit,  továbbá  annak  lehetőségét,  hogy  az  adózók  önkéntes  felajánlással  segítséget
nyújtsanak az érintetteknek.

Részletes indokolás

1. § 

A  törvényjavaslat  meghatározza  azokat  a  megatartási  mintákat,  amelyek  megtartása
megalapozza a társadalmi összefogást.

2. § 

A törvényjavaslat  lehetővé  teszi,  hogy a  jelenlegi  két  százalék  mellett  további  egy százalék
felajánlásáról döntsön az adózó. Az intézkedés erre a költségvetési évre szól.

3. § 

Elhelyezi a költségvetésben a befizetéseket, és meghatározza a felosztás szempontjait.

4. § 

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.
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