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Tárgy: a tartásdíj állam általi megelőlegezése lehetőségének kiterjesztése a fogyatékos 
nagykorú személyek esetére  
 

Tisztelt Miniszter Asszony! 
 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban: MEOSZ) és 
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) kezdeményezi, hogy a 
jogalkotó a fogyatékos, és önhibáján kívül tartásra szoruló nagykorú személyek esetére is 
tegye lehetővé a tartásdíj állam általi megelőlegezésének lehetőségét az egyes 
törvényeknek az egyszülős családok életkörülményeinek javítása érdekében történő 
módosításáról szóló T/16203 sz. törvényjavaslatban (törvényjavaslat) foglalt feltételekkel. 
Kérjük ezért a Tisztelt Miniszter Asszonyt, hogy a törvényjavaslat módosítását az alábbiak 
szerint kezdeményezze. 
 
Megismételjük továbbá a  2021. május 3-án kelt levelünkben a Tisztelt Miniszter Asszonyhoz 
intézett kérést, amely szerint szervezeteink, valamint az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ), 
az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ), a 
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ), és a Siketvakok Országos Egyesülete 
(SVOE) számára biztosítson egyeztetési lehetőséget a tartásra és a tartásdíjra vonatkozó 
szabályok fogyatékos emberek számára is kielégítő szabályozásának megteremtése 
érdekében. Kérjük a Tisztelt Miniszter Asszonyt, hogy az egyeztetésre időpontot megjelölni 
szíveskedjék. 
 

A módosítás szükségességének indokolása 

 

Üdvözöljük a tartásdíj megelőlegezésében bekövetkezett kedvező – a gyermekek érdekeit 

szem előtt tartó – változásokat, valamint a tartásdíj behajtás rendszerének egyszerűsödését 

is. Érdekvédelmi tevékenységünk során számos alkalommal szembesülünk azzal a 

problémával – amelyre a törvényjavaslat indoklása is utal – hogy az egyszülős háztartások 

fokozottan ki vannak téve a kirekesztődés, a perifériára szorulás kockázatának. Mindennapos 

gond az egyszülős családokban, hogy a tartásdíjhoz jelentős késedelemmel vagy egyáltalán 

nem jutnak hozzá, ami a tartásra jogosult gyermek létfenntartását, szükségletei kielégítését 

veszélyezteti.  Fokozottan igaz ez az egyszülős, fogyatékos gyermeket nevelő családokra, 
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hiszen az ő esetükben gyakran nem következik be az önállósodás, a szülőről való leválás a fiatal 

felnőttkorban sem. Ezen személyek ellátási és felügyeleti igénye gyakran egy kisgyermekével 

egyezik meg, többszörös mentális és fizikai terhet róva az őt háztartásában egyedül nevelő 

szülőjére. A nagykorúvá vált fogyatékos személy, aki önhibáján kívül, önellátásra nem képes, 

és így az önmaga fenntartásához szükséges anyagiakkal sem rendelkezik, éppúgy rászorult 

nagykorúvá válása után is, amiként egy kiskorú gyermek. A különváltan élő fogyatékos 

gyermeket /felnőttet/ gondozó szülők esetében jellemző, hogy az életközösség megszűnését 

követően az elköltöző fél gyermeke tényleges napi gondozásában, nevelésében már nem vesz 

részt, hanem attól teljesen távol marad, jelentős érzelmi, fizikai, mentális és anyagi 

felelősséget hárítva a gyermeket gondozó szülőre. Ez a felelősség azonban egy nagykorúvá 

vált fogyatékos személy esetén nem csökken, hiszen a gyermek továbbra is fokozott szülői 

jelenlétet igényel, sőt ez gyakran az életkor előrehaladtával – ellentétben a kiskorú 

gyermekekkel – tovább nő. Ez a tény mutatott rá arra, hogy az egyszülős felnőtt fogyatékos 

gyermeket gondozó családok problémája a tartásdíjjal összefüggésben sokkal inkább a kiskorú 

gyermekek tartásához hasonlítható, semmint a rokontartás szabályaihoz. Fontos látni, hogy a 

családban élő fogyatékos személyek ellátása során egy folyamatról van szó, amely nem szakad 

meg, ellentétben a rokontartással, ahol a rászoruló jellemzően élete valamely szakaszában 

igényli ezen segítséget hozzátartozóitól.  

 

A fogyatékos gyermekek esetében – csakúgy ahogy más gyermekek esetében is – a tartásdíj 

állam általi megelőlegezésére csak meghatározott életkorig van lehetőség, holott ezen 

gyermekek életében az ellátási igény mértékében, és ezzel a gondozását biztosító szülő 

tevékenységében nem történik változás. Míg a fogyatékosság nélkül élő gyermekek az életkor 

előrehaladtával egyre önállóbbak lesznek, és így nem, vagy nem olyan mértékben szorulnak 

rá szüleik támogatására, ez az életkorhoz köthető előremutató változás a fogyatékos 

gyermekek többségénél nem következik be. Éppen ezért mivel az ő esetükben nem történik 

előrelépés az önellátási képességben, javasoljuk, hogy ne történjen változás a különélő 

szülő tartási kötelezettségében sem, azaz a fogyatékos gyermekek vonatkozásában ne a 

különböző életkori korlátok, hanem az állapotuk alapján vonatkozzanak rájuk az új 

szabályozás általi kedvező változások, gondolunk itt elsősorban a tartásdíj megelőlegezés 

kedvezőbb feltételeire, és az állam behajtói szerepére. 

 

Fentiek alapján könnyen belátható, hogy a szülei ápolására, gondozására szoruló 

fogyatékossággal élő felnőtt ember a vele együttélő szülő számára a gondozás, ápolás 

szükségleteinek kielégítése szempontjából olyan, mintha kiskorú gyermek lenne. A szülőre a 

fogyatékos nagykorú gyermek gondozása, mindennapi életének szervezése legalább akkora 

terhet ró, mintha a gyermek kiskorú lenne.  A nagykorú fogyatékos gyermekkel együttélő szülő 

– a tartásdíj tekintetében – ugyanolyan kiszolgáltatott helyzetbe kerül, mint a kiskorú 

gyermekét egyedül nevelő szülő. A különélő szülő nemfizetése esetén a fogyatékos gyermek 

rehabilitációja szenvedhet csorbát, egészségi állapota, életminősége romolhat, akár 

létfenntartása is veszélybe kerülhet.  
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A magyar kormányt a fogyatékos személyeket megillető megfelelő életszínvonal és szociális 

védelem megteremtésének vonatkozásában kötelezettségek terhelik. A 2007. évi XCII. 

törvénnyel ratifikált, a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény (CRPD) 

28 cikk (1) bekezdése szerint „a részes államok elismerik a fogyatékossággal élő személyek 

jogát a megfelelő életminőséghez saját maguk és családjuk számára, beleértve a megfelelő 

élelmet, ruházatot és lakhatást, továbbá az életkörülmények folyamatos javításához, és 

megteszik a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy e jog érvényesülését bármiféle 

fogyatékosságon alapuló hátrányos megkülönböztetéstől mentesen védjék és támogassák.” 

 

A fentiek alapján a törvényjavaslat alábbiak szerinti kiterjesztést javasoljuk. 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 

módosítása  

 

Álláspontunk szerint a nagykorúvá vált tartósan beteg és fogyatékos személyeket illető 

tartásdíj megelőlegezésére vonatkozó részletes szabályokat is a Gyvt.-ben kell elhelyezni az 

alábbi indokok alapján: 

 

 a gyermektartásdíj megelőlegezésre vonatkozó eljárás gyámhatósági hatáskör, az 

önmagát saját hibáján kívül ellátni nem tudó azonban már nagykorú fogyatékos 

személyekre vonatkozó tartásdíj megelőlegezési eljárás lényegét tekintve nem térne 

el attól 

 a gyámhatóság más fiatal felnőtt személyek vonatkozásában is eljár a gyermektartásdíj 

megelőlegezése vonatkozásában, hiszen a nagykorúvá vált azonban még 

tanulmányaikat folytató fiatal felnőttek tartásdíj megelőlegezése is hatáskörébe 

tartozik 

 a gyámhatóság más ügykörben (gondnokság) is rendelkezik hatáskörrel nagykorú 

személyekkel kapcsolatos eljárásokban 

 a jogalkotó a gyermekvédelmi ellátásra való jogosultság számításánál tartós beteg és 

fogyatékos személyeket korhatárra való tekintet nélkül más kiskorú eltartott 

személyekkel egyezően a közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kezeli. 

Elismerve ezáltal, hogy ez a helyzet ellátási igénye alapján semmiben sem különbözik 

a többi még nem nagykorú vagy már nagykorú de még tanulmányokat folytató fiatal 

felnőttől. 

 

A fentiek alapján a Gyvt. módosítására az alábbi szövegszerű javaslatot tesszük:  

 

1. A Gyvt. 22. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki: 

(1a) Az (1) bekezdés szerinti gyermektartásdíjnak minősül az a tartásdíj is, amit a szülő 

fogyatékos, nagykorú gyermekének köteles fizetni rokontartás címén. 

(1b) Az (1a) bekezdés alkalmazásában fogyatékosnak minősül, 
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a) aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 

törvény alapján fogyatékossági támogatásra jogosult, 

b) aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 

29.) Korm. rendelet értelmében közlekedőképességében súlyosan akadályozott, 

c) akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat 

végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet alapján 2001. július 1-jét megelőzően 

vaknak minősítettek, vagy 

d) aki a magasabb összegű családi pótlékra fogyatékossága alapján jogosult.  

Indokolás: 

A fogyatékos gyermek és a vele együtt élő szülő a gyermek nagykorúsága után is 

nagymértékben rászorulhat a tartásdíj nyújtotta anyagi támogatásra. Amennyiben a 

megállapított tartást a külön élő szülő nem nyújtja, ez nagyon komoly anyagi problémákat 

okozhat a családnak, ezért javasoljuk a Gyvt.-t kiegészíteni akként, hogy a fogyatékos, 

nagykorú gyermeknek járó tartásdíj megelőlegezésére is kiterjedjen. 

2. A Gyvt. 24. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

(1a) A feltételek fennállása esetén az (1) bekezdésben foglalt időtartamot követően is további 

három évre a megelőlegezés továbbfolyósítható, illetve ismételten elrendelhető, amennyiben 

a gyermektartásdíjra jogosult kiskorú gyermek vagy a tartásdíjra jogosult nagykorú gyermek a 

22. § (1b) pontja alapján fogyatékosnak minősül. 

Indokolás: 

Fogyatékos gyermek esetében a nevelésével, gondozásával járó fokozott anyagi terhek 

mérséklése érdekében indokoltnak tartjuk, hogy a megelőlegezés időtartama 

meghosszabbítható legyen, amennyiben a jogosultság feltételei fennállnak. 

3. A Gyvt. 24. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A gyámhatóság a gyermektartásdíj megelőlegezését megszünteti, ha) 

b) a gyermek nagykorúvá vált, a 22. § (1b) bekezdése alapján nem minősül fogyatékosnak és 

nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem folytat, 

4. A Gyvt. 24. § (5) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 

(A gyámhatóság a gyermektartásdíj megelőlegezését megszünteti, ha) 

e) ha a nagykorú gyermek a 22. § (1b) bekezdése alapján már nem minősül fogyatékosnak. 

Indokolás: 

Amennyiben a nagykorú gyermek már nem minősül fogyatékosnak, úgy indokolt a 

megelőlegezés megszüntetése, ezt tartalmazza a módosítási javaslat. 
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A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) módosítása 

 

A Gyvt. fentiek szerinti kiterjesztésével összefüggésben javasoljuk a bírósági végrehajtásról 

szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) kiegészítését a tartósan beteg, és fogyatékos személy 

vonatkozásában megállapított tartásdíj tekintetében a következők szerint: 

 

1. A Vht. 82/A. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Ha a hatósági átutalási megbízás fedezet hiánya miatt nem, vagy csak részben vezetett 

eredményre, azt a végrehajtó egy alkalommal hivatalból ismét benyújtja. Ezt követően a 

végrehajtó a hatósági átutalási megbízást  

a) a végrehajtást kérő erre irányuló kérelmére további egy alkalommal, vagy 

b) gyermektartásdíj-, vagy a Gytv. 22. § (1a) bekezdésében szabályozott tartásdíj-követelés 

esetén – ide nem értve a 165. § (2) bekezdése szerinti, közjegyzői okiraton és a fizetési 

meghagyáson alapuló tartásdíj-követelést – indokolt esetben hivatalból, akár több 

alkalommal is ismételten benyújtja.” 

 

Vht. 164. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A gyermektartásdíj-, vagy a Gytv. 22. § (1a) bekezdésében szabályozott tartásdíj-követelés, 

valamint 4/2009/EK tanácsi rendelet szerinti tartási igény végrehajtására indult ügyben a 

tartásdíj-követelést – ide nem értve a 165. § (2) bekezdése szerinti, közjegyzői okiraton és a 

fizetési meghagyáson alapuló tartásdíj-követelést – az e végrehajtási ügyre jutó végrehajtási 

költségeket megelőzően kell kielégíteni. 

 

Kérjük a Tisztelt Miniszter Asszonyt, hogy a T/16203 sz. törvényjavaslathoz a fentiek szerinti 

módosító javaslatok előterjesztése iránt intézkedni, továbbá a fent nevezett szervezetek 

részére egyeztetési lehetőséget biztosítani szíveskedjék.  

 

  

Budapest, 2021. május  20.             

 

Tisztelettel:  

                                                                                                 

 

Kovács Ágnes s.k.    dr. Nagy Sándor s.k. 

           MEOSZ, elnök       MVGYOSZ, elnök  


