
 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Államtitkár Úr! 

Az Autisták Országos Szövetsége „Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és 
a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs 
kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról” szóló T/1376 
számú törvénymódosítási javaslat 11. §-ával kapcsolatban az alábbi észrevételeket, javaslatokat 
teszi. 

Az AOSZ értékeli a Kormány azon törekvését, hogy a gyermeket, főként a háromnál 
több gyermeket nevelő családok a személyi jövedelemadózás során családi kedvezményben 
részesülhetnek, így csökkentve a rájuk nehezedő terheket. Ezen túl azonban fontosnak tartjuk, 
hogy a családi kedvezmény mértékénél ne csak az eltartottak száma, de a gyermek 
fogyatékossága is értékelésre kerüljön. Így javasoljuk, hogy a súlyos fogyatékossággal élő, 
autista gyermekek esetében a szülők az eltartottak létszámától függetlenül, már egy gyermek 
után is a magasabb összegű kedvezményre legyenek jogosultak, tehát a magasabb összegű 
családi kedvezmény ne csak az eltartottak létszáma alapján, de a kedvezményezett eltartott 
fogyatékossága esetén is igényelhető legyen. 
Indokaink: 

1. A súlyos fogyatékossággal élő, autista gyermekek nevelése a családok számára többlet 
kiadásokkal jár, amiket nem kompenzál teljes mértékben a magasabb összegű családi 
pótlék. 

2. A jogalkotó egy ilyen gesztussal elismerhetné a súlyos fogyatékossággal élő 
gyermekeket nevelő családok többlet terheit, és kifejezhetné szolidaritását. 

3. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. sz. mellékletének II. 3. pontja 
előírja, hogy azt a gyermeket, tanulót, aki autista, az óvodai csoport, iskolai osztály, 
kollégiumi csoport létszámának számításánál három gyermekként, tanulóként kell 
számításba venni, függetlenül attól, hogy a többi gyermekkel, tanulóval együtt vagy 
külön vesz részt óvodai nevelésben, iskolai, valamint kollégiumi nevelésben és 
oktatásban. Ez a rendelkezés is alátámasztja, hogy a súlyos fogyatékossággal élő, autista 
gyermekek nevelése fokozottabb igénybevételt, és ebből fakadóan a családokra 
nehezedő nagyobb terhet eredményez. 

4. Álláspontunk szerint a családi pótlék szabályozásánál a családok támogatásáról szóló 
1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cstv.) logikája a családi kedvezmény 
szabályozásánál is alkalmazandó. A Cstv. ugyanis a családi pótlék összegének 
meghatározásakor mind a gyermekek számát, mind súlyos fogyatékosságukat 
figyelembe veszi, és az összegek megállapításakor kifejezésre is juttatja azokat. Sőt két 
esetben [11. § (1) bekezdés g) és h) pontok] a családi pótlék összege kifejezetten a 
súlyos fogyatékosság ismérve miatt minősül magasabb összegűnek. Nem kérünk tehát 
mást, mint hogy a családi pótlék szabályozásakor a jogalkotó által már kifejezésre 
juttatott és megvalósított szabályozási logika a családi kedvezmény esetében is 
alkalmazásra kerüljön. 

 
Kérjük Államtitkár Urat, hogy indokainkat szívesked jék megfontolni, és céljainkkal való 
egyetértés esetén azokat módosító javaslatként szíveskedjék az Országgyűlés elé 
terjeszteni. 
 
Budapest, 2010. október 19. 
       Szilvásy Zsuzsanna 
        elnök 
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