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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §  (4)  bekezdése  alapján  „A
gyermekneveléshez  szükséges  termékek  áfamentességének  megteremtéséről”  címmel  a
mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



 
 

...../2022. (.....) OGY határozat 

A gyermekneveléshez szükséges termékek áfamentességének megteremtéséről

Az Országgyűlés – felismerve, hogy a vágyott  gyermekek vállalásához az is szükséges,  hogy a
gyermekes  családok  által  megvásárolt,  a  kicsik  neveléséhez  szükséges  cikkek  könnyebben
hozzáférhetővé  váljanak,  ennek  egyik  eszköze  pedig  ezen  termékek  áfamentességének
megteremtése – a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a lehető legrövidebb időn belül teremtse meg
annak  jogszabályi  feltételeit,  hogy  a  gyermekneveléshez  szükséges  termékek  mentesek
legyenek az általános forgalmi adó alól, így különösen a

a) csecsemőpelenka,  pelenkabetét  kiskereskedelmi  kiszerelésben,  gyermekkocsi  és
tartozékai;

b) csecsemőruha és tartozékai;
c) higiéniai  vagy  gyógyszerészeti  áruk  (beleértve  a  cumit  is)  vulkanizált  lágy  gumiból

keménygumi szerelvénnyel is, máshol nem specifikált (kivéve: hüvelyi fogamzásgátlók,
ruházati cikkek és ruházati tartozékok, beleértve a kesztyűt, bármilyen célra);

d) műanyag háztartási eszközök és higiéniai vagy tisztálkodási áruk;
e) gyermekkocsi;
f) gyermekkocsi alkatrésze.

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

Egy  kibontakozó  válsághelyzetben  a  legfontosabb  feladatunk  kétségkívül  a  családok  védelme.
Márpedig a brutális mértékű infláció, az élelmiszerárak robbanása és a forint az utóbbi évek során
tapasztalható,  elképesztő  gyengülése  közepette  sok  gyermeket  nevelő  számára  egyre  nehezebb
méltó módon biztosítani a család szükségleteit. Eközben egész Európában itt terheli a legnagyobb
adókulcs a gyermeknevelési cikkeket, a fenti negatív tényezők pedig havi szinten többet vesznek ki
a  családok  zsebéből,  mint  amennyit  a  családi  pótlék  és  a  családi  adókedvezmény  otthagy.
Dermesztő továbbá, hogy az egy gyermek nevelése után havonta befizetett ÁFA összege ebben az
évben vélhetően már meghaladja az ugyanezen gyermek után járó családi pótlék értékét. Éppen
ezért halaszthatatlannak érzem, hogy a gyermeknevelési cikkek ÁFA-tartama 0%-ra csökkenjen, a
kormány pedig gondoskodjon arról, hogy ebből valódi árcsökkentés is fakadjon, méghozzá tartósan.
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