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A tanulmány alapja: Daladier francia kormányelnöknek a francia köztársaság elnökéhez 
a népegészség csökkenésének veszedelméről írt jelentése és az erre felépített családvédelmi rendelet. 
A rendelet anyagi családvédelmi intézményei: Az első gyermek születésekor fizetendő segély. 
A további gyermekek után járó gyermekpótlék a különböző hivatási ágakban dolgozóknál. Családi 
tűzhely segély. A földműveseket segítő házassági kölcsön és a családi gazdaságban évekig fizetés 
nélkül dolgozott gyermek tőkésítetten fizetendő utólagos munkabére. Átmeneti családi segély. 
A rendelet intézkedései a család és a gyermek erkölcsi védelme érdekében. A magzatelhajtás korláto- 
zása. Szülőotthonok. Anyaotthonok. Az egészséges népmozgalmat védő egyéb intézmények. A család- 
védelem pénzügyi megalapozása: Új örökösödési illetékkulcs és szociális tartalmú illetékkedvez- 
mények. Új családi teherkiegyenlítő adó. Az alkoholra kivetett pótadó. Különleges rendelkezések. 
Az állami hivatalbalépés korhatárának új megállapítása. 

 Az 1938-ban megindult nagy európai politikai átren- 
deződés a nemzetvédelem feladatait egész Európá- 
ban mindjobban előtérbe tolta. A germán, szláv 
és latin államok közül többen még 1938 előtt gondoltak 
arra, hogy a katonai és közgazdasági nemzetvédelem meg- 
szervezése mellett a nemzetvédelem legbiztosabb alapjáról, 
a családról és a jövő nemzedék egészséges neveléséről gon- 
doskodjanak. Példájukat most Franciaország is követi. 
A márciusban kapott korlátlan felhatalmazás alapján 
a francia köztársasági elnök kormányának előterjeszté- 
sére 1939 július 30-án a családvédelem tárgyában ren- 
deletet adott ki. A rendelet rendkívül nagy jelentőségű 
népesedéspolitikai és nemzetvédelmi intézkedéseket tar- 
talmaz. A rendelet kiadását megelőzően a miniszter- 
elnök a köztársasági elnökhöz intézett jelentésében a 
kiadandó rendelet intézkedéseit megokolja. Daladier 
jelentése drámai szavakkal tárja fel a francia népesedés 
szomorú helyzetét. A francia nemzet évente az elma- 
radó születések miatt 35.000 lelket veszít. „Az a benyo- 
másunk, – írja Daladier – hogy a hivatalos hatalom 
rendeltetését helytelenül fognák fel, ha nem törekednénk 
annak segítségével a sokgyermekes családokat megerősí- 
teni és ha nem követnénk el mindent a családoknak, 
a társadalom sejtjeinek erkölcsi védelme érdekében.” 
A családvédelmi rendelet alapelvként mondja ki, hogy a 
nemzet gyermektörzse a nemzeti jövő alapja, a nemzeti 
vagyon legértékesebb része. A nemzet jövőjének építésé- 
ben mindenkinek egyformán kell résztvennie, terheit 
arányosan kell elosztani. Ezért a gyermeknevelés anyagi 
terheit a rendelet igazságosan akarja a társadalom egé- 
szére hárítani. 

A családvédelmi rendelet négy fejezetből áll. Az 
elsőben a rendelet a családoknak nyújtandó anyagi, 
tehát pénzügyi támogatást rendezi. A második fejezet- 
ben a rendelet mindazokat az erkölcsi veszélyeket akarja 
elhárítani, amelyek a családi élet harmóniáját fenyegetik 
(magzatelhajtás, pornográf irodalom és erkölcsromboló 
propaganda). Ez a fejezet intézkedik az örökbefogadás 
új módozatai tekintetében. A harmadik fejezet a család- 
védelmet lehetővé tevő pénzügyi rendelkezéseket tartal- 
mazza (új „családi teherkiegyenlítő adó”, új örökösödési 
adókulcs). A negyedik fejezet rövid különleges rendel- 
kezéseket tartalmaz. 

I. A családok pénzügyi támogatása, 
anyagi családvédelem 

A jelen családvédelmi rendelet rendelkezéseinek 
kellő értékeléséhez tudni kell, hogy a családi munka- 
béreket már az 1932 március 11. törvény rendszeresí- 
tette Franciaországban a mezőgazdaság, ipar, keres- 
kedelem és a szabadpályák munkásai számára. Ebből a 
célból az 1932-es törvény a most felsorolt foglalkozású 

 

munkaadókat családi bérkiegészítő pénztárakba tömörí- 
tette. Az alkalmazottak élvezik a családi pótlékot anélkül, 
hogy a pénztárakba tagdíjat fizetnének. Ezt a rendszert 
az új rendelet is fenntartja. A törvény lényege az, 
hogy családi pótlékot (gyermekpótlékot) a rászorult 
család minden gyermeke után a 14. életév betöltéséig 
juttat a gyermeket nevelő szülőknek. Ha a gyermeket 
tovább iskoláztatják, ez a pótlék a gyermek 17. élet- 
évéig jár. Az 1932-es törvény szerint a gyermekpótlék 
nagyságát megyénként és foglalkozási ágankint miniszteri 
rendelet állapította meg. A havonként fizetendő gyer- 
mekpótléknak a törvény szerint legalább akkorának 
kellett lennie, mint amekkora gyermekpótlékot az addig 
is működött és önkéntes tömörülés útján létrejött bér- 
kiegészítő pénztárak a törvény életbeléptekor fizettek. 
Az 1932-es törvény által bevezetett általános gyermek- 
pótlék minden gyermek után egyenlő összegű volt.. így 
az egyetlen gyermek ugyanannyit kapott, mint például 
a hatodik gyermek. Tudvalevő, hogy a gyermekek 
számával neveltetésük költsége hatványozottan nő. Az 
eddig érvényben volt gyermekpótlékrendszer nem volt 
tekintettel a hatványosan emelkedő szükségletekre és 
ezért az egykét nem hogy megállította volna, hanem 
annak elősegítője lett. 

Az 1932 óta hivatalosan működő családi bérkiegé- 
szítő pénztárak igen jól beváltak. Felhasználásukkal és 
továbbfejlesztésükkel a fokozott családvédelem közigaz- 
gatása is megoldást nyer. A rendelet nem állít fel tehát 
új családvédelmi közigazgatást, hanem az eddigit töké- 
letesíti. A rendelet a fokozott családvédelem áldásaiban 
minden rászorult francia családot részesíteni akar. 
A családvédelmi pénztárak működését ezért kiterjeszti 
mindazokra a területekre is, amelyek eddig működésüket 
nélkülözték. A családi bérkiegészítő pénztárak pénz- 
állományát az állam a fokozott költségek fedezésére 
kellő mértékben kiegészítik. A családvédelmi kiadások 
legfeljebb kétharmad részben terhelhetik az állam hozzá- 
járulását. 

A rendelet a különböző családi pótlékok és segélyek 
osztályozásánál, valamint a megállapításuk rendszerét 
illetően egy általános elvet állít fel. A családi segélyek 
és pótlékok nagyságát a család életkörülményeihez akarja 
mérni. Ezeket az életkörülményeket pedig általában az 
illető vidék közgazdasági helyzete és kereseti viszonyai 
szabják meg. A rendelet a felállított általános elv szerint 
a lakosságot két csoportra osztja. E felosztás szerint a 
2000 lélekszámon felüli községeket általában ipari vagy 
városi jellegűeknek, az azon aluliakat mezőgazdaságiak- 
nak tekinti. Ez azonban nem merev elhatárolás. Határait 
indokolt esetben miniszteri rendelettel át lehet lépni. 
Vannak a rendeletnek továbbá olyan általános intéz- 
kedései, amelyek az egész népességet megkülönböztetés 
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nélkül érintik és amelyeknél ez az elhatárolás nem jön 
számításba. Lássuk ezekután a különböző családi pótlé- 
kokat és segélyeket egyenkint. 

A családoknak juttatandó pénzbeli támogatás terén 
a rendelet négyféle juttatást rendel el. 1. Az első gyer- 
mek születésekor folyósítandó segély, 2. a családi vagy 
gyermekpótlék, 3. a földműves családok részére jutta- 
tandó pénzügyi támogatás és 4. azoknak a családoknak 
a támogatása, amelyek az előző három juttatásban a 
rendelet értelmében nem részesülnek. 

1. Az egész francia népet érintő új intézmény a 
rendelet által bevezetett segély, amelyet az első gyermek 
születésekor folyósítanak. Amint látjuk, a rendelet 
szakított az eddig érvényben volt járadékrendszerrel. 
Az első gyermek születésével járó aránytalan megter- 
helés könnyítésére a járadékot tőkésítetten, az illető 
megye területén érvényben lévő átlagos munkabér két- 
havi összegében utalja ki. Az anyának fizetik ki két 
egyenlő részletben. Az első részletet az anya a szülés- 
kor, a hátralévőt hat hónap múlva kapja meg. A segély- 
ben részesülés feltétele, hogy a gyermek a házasság első 
két évében szülessék. 

2. A rendelet szerint a következő és az egész 
francia népet érintő új családvédő intézmény a gyer- 
mekek száma szerint fokozatosan emelkedő járadék- 
szerű családi vagy gyermekpótlék. A 2000 lelkes tele- 
pülési határ elve ennek a gyermekpótléknak kiszámításá- 
nál játszik fontos szerepet. A családi pótlékra vonatkozó 
általános rendelkezések szerint családi pótlékban minden 
rendű munkás, bármilyen foglalkozású is munkaadója, 
napszámos, havi béres, felesbérlő, ipari munkás, hivatal- 
nok, szabadpályán alkalmazott, továbbá olyan önálló 
hivatású egyén is részesül, akinek házasságából, vagy 
esetleg előbbi házasságából származott gyermekeinek 
száma együttesen kettő vagy ennél több. A családi 
pótlék egyhavi járandóságának nagysága a második 
gyermek után nem lehet kisebb, mint az illető megye 
felnőtt férfi napszáma egyhavi átlag összegének 10%-a. 
A harmadik gyermektől kezdve a pótlék gyermekenként 
ennek kétszerese, tehát 20%. A családi pótlék az első 
gyermeket kivéve minden olyan gyermek után jár, aki 
nem érte el a 14-ik, továbbtanulás esetén a 17-ik életévét. 

Lássuk ezekután a rendelet azon intézkedéseit, 
amelyek a családi pótlék részleteiben a különböző hiva- 
tási ágakat illetően rendelkeznek. 

a) az iparban állandóan alkalmazott munkások 
gyermekei után fizetendő pótlék kiszámításánál az alap 
a törvényes heti munkaidő óraszámai után (40) esedékes 
munkabér összegénél nem lehet kisebb. Ha az üzem, 
amely az illető munkást foglalkoztatja, a nagyobb 
jövedelmezőség miatt rövid időközönként rendszeresen 
szünetel, az állandó munkásoknak együttesen munka 
nélkül töltött idejét is a munkában töltött órákhoz kell 
számítani. Ha a munkást baleset éri, ideiglenes vagy 
végleges munkaképtelenné válása esetén is kapja gyer- 
mekei után az azokat megillető családi pótlékot. 

b) A 2.000 lelken felüli (ipari, illetőleg városi jel- 
legű) községek munkás családjai részére a rendelet 
a családi pótlékon kívül egy igen nagyjelentőségű újítást 
rendszeresít. Kimondja ugyanis, hogy azokban a 2.000 
leieknél népesebb községekben, ahol a kereseti viszonyok 
elégtelensége miatt a munkáscsaládok eltartását csak 
úgy lehet biztosítani, hogy a férj és feleség kenyérkereső 
munkával házon kívül vannak egész nap elfoglalva, ott 
a férjes asszonyoknak családi tűzhelysegélyt kell folyósí- 
tani. E segély feltétele, hogy az asszony otthon maradjon, 
tehát ne foglalkozzék kenyérkereső munkával, és hogy 
legalább egy gyermeket neveljen. Egyetlen gyermek 
esetén a havi járadék alakjában kiutalásra kerülő családi 
 

tűzhelysegély a gyermek 5. születésnapjáig jár. A családi 
tűzhelysegélyt több gyermek esetén mindaddig folyó- 
sítják, ameddig a legkisebb gyermek a 14. életévét el 
nem éri. Havi összege a megye átlagos felnőtt férfi 
napszámbérének havi összegéből számított 10%. 

c) A mezőgazdasági foglalkozásúak csak akkor 
kapják a családi pótlékot, ha a földművelés főhivatásúk. 
A földműves munkaadó családi bérkiegészítő pénz- 
tárába tagdíjat fizet. Ez a tagdíj saját maga számára és 
alkalmazottai számára is biztosítja a családi pótlék 
jogosultságát. A tagdíj nagysága a földműves munkaadó 
birtokának vagy vállalatának természete és jövedelme 
szerint változik. A rendelet felsorolja azokat a földműves 
munkaadókat, akik a tagdíj fizetése alól gyenge jöve- 
delmük, vagy birtokukhoz mérten sok gyermekük oká- 
ból íel lesznek mentve. 

d) Az ipari, kereskedelmi és szabadfoglalkozású 
pályán alkalmazott tisztviselők, valamint azok, akik 
ezeken a pályákon önállóan, főhivatásban dolgoznak, 
a rendelet szerint családi pótlékban szintén részesülnek. 
Az önálló hivatásúak családi pótlékban való részesülésé- 
nek féltétele, hogy a rendelet általános rendelkezéseinek 
megfelelően valamely hivatalosan elismert családi bér- 
kiegészítő pénztár tagjai legyenek. A munkaügyi és a 
pénzügyminiszterek a szabad foglalkozások közül – az 
előnyök sértetlen élvezése mellett – az igen gyenge 
jövedelműeket, a sokgyermekes apákat és a magas- 
korúakat a tagdíjak fizetése alól felmenthetik. 

e) Az állami hivatalnokok, a megyék és községek, 
továbbá a közintézmények tisztviselői a gyermekpótlékban 
az igényjogosultság általános feltételei mellett ugyanúgy 
részesednek, mint az ipari munkások. Ugyanúgy élvezik 
tehát a családi tűzhelysegélyt is. A rendelet nem mondja 
ki, hogy egyes hivatási ágak igényjogosultjai eltérő 
összegű juttatást kapnának. Ebből arra kell következ- 
tetni, hogy a társadalmi osztályfogalom a juttatás tekin- 
tetében nem jutott szerephez. 

3. A francia kormány a mezőgazdasági népességnek 
juttatandó külön csalódi támogatásával nemcsak a gyer- 
meknevelés terheit akarja enyhíteni, hanem a francia 
közgazdaság egyensúlyának biztosítását is szolgálni 
akarja. A földművesek anyagi támogatása a városba- 
tódulást akarja meggátolni. 

a) A rendelet a városbatódulás meggátlására és az 
egészséges földműves családok teremtésére a fiatal föld- 
műves házasoknak külön házassági kölcsönt rendszeresít. 
összege 5.000 és 20.000 frank között mozog (körülbelül 
1.000-4.000 pengő). Feltétele az egyéb kikötések mel- 
lett, hogy a fiatal házasok kötelezzék magukat, hogy 
10 évig egyfolytában földműveléssel foglalkoznak. A köl- 
csönben való részesedés személyi feltételeit a rendelet 
részletesen sorolja fel. Ezek a feltételek az állampolgár- 
ságra, a politikai jogok birtokára, a leszolgált katonai 
időre, az életkorra, a mezőgazdasági iskolázottságra és 
az orvosilag igazolt egészségi állapotra vonatkoznak. 
A kölcsön célja, hogy a meginduláshoz szükséges befek- 
tetéseket (földvásárlás, házépítés, szerszámok vásárlása) 
fedezhessék. A kölcsönök folyósítása felett a mezőgazda- 
sági családi munkabérkiegészítő pénztárak mellett fel- 
állított tanácsok döntenek. A kölcsön megítélésénél 
a fedezetet biztosító szempont: a folyamodó egyéni- 
sége és a befektetés gazdaságossága. A kölcsön törlesz- 
tése 4.5%-os kamat mellett 20 folytatólagos féléven át 
történik. A kölcsön törlesztése azonban gyermekek 
születésével is történhetik. Az ötödik gyermek születése 
a kölcsönt teljes egészében törli. A gyermekekkel való 
törlesztést terheit az állam viseli. 

b) A rendelet kimondja, hogy ezentúl a családi 
gazdaságban éveken át fizetés nélkül dolgozott gyermek a 
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családi örökség megnyíltakor a családi vagyonból egy 
bizonyos részt elmaradt fizetés címén illetékmentesen 
örököl. Nagysága a megye átlagos bentkosztos nőtlen 
cselédbér 50%-a. Legfeljebb 10 évi járandóság örököl- 
hető így illetékmentesen. Ha házas ember az ilyen 
örökös és házastársa is fizetés nélkül, csupán lakásért és 
ellátásért dolgozott a családi birtokon, a házastársakat 
egyenkint az előbb megnevezett munkabér 3/8-a illeti 
meg, legfeljebb 10 évre visszamenően. Ha az ilyen 
jogosult családfenntartó és gyermeket hagyva hátra, az 
örökség megnyílta előtt hal meg, az életbenmaradt 
házastársát a saját járandósága mellett az elhalt házas- 
társ 3/8 része a legkisebb gyermek 18-ik életévéig 
az eltelt évek szorzatában illeti meg. 

Ez az új örökösödési rend azért vált szükségessé, 
mert az eddigiek szerint minden testvér, tehát a városba 
szakadt is egyformán örökölt. Ez a birtok felaprózódásá- 
hoz, vagy túlzott megterheléséhez vezetett és igazság- 
talan is volt az otthon félig ingyen dolgozott gyermekkel 
szemben. Ez az örökösödési rend az egyke egyik kút- 
forrásának bizonyult és ezért el kellett ejteni. 

4. Az eddig ismertetett családvédelmi juttatások- 
ból kimaradottak részére a rendelet külön átmeneti 
családi segélyt biztosít. 

II. A család és a gyermek erkölcsi védelme 
Ez a fejezet négy nagyobb részre oszlik: A) az 

anyaság védelme, B) a gyermekvédelem, C) a fajvéde- 
lem és D) a család és az oktatásügy. 

A) 1. Az anyaság védelme címén a rendelet első- 
sorban a magzatelhajtás lehetőségét akarja a lehető leg- 
szigorúbban körülbástyázni. Kimondja, hogy ha egy 
teherben lévő beteg nő élete csak úgy volna megment- 
hető, ha magzatelhajtást végeznek rajta, orvosa köteles 
ennek végrehajtása előtt az esetet két más orvossal 
megtanácskozni. A két meghívandó orvos közül az 
egyiket a hiteles törvényszéki szakértők karából kell 
választani. A magzatelhajtást csak akkor lehet végre- 
hajtani, ha a meghívott orvosok véleménye szerint a 
magzatelhajtás az egyedüli segítség. A tanácskozás 
eredményét három egyező szövegű jegyzőkönyvbe kell 
foglalni. A jegyzőkönyv egyik példánya a betegnél, a 
másik kettő a két meghívott orvosnál marad. A rendelet 
továbbá rendkívülien megszigorítja a magzatelhajtást 
elősegítő, vagy annak végrehajtásához szükséges orvosi 
vegyszerek és műszerek forgalombahozatalát. 

2. A rendelet továbbiakban a magánkórházak és 
magánszülőotthonok nyitását szigorú feltételekhez és 
engedélyhez köti, ellenőrzésüket pedig erősen meg- 
szigorítja. 

3. A rendelet kimondja, hogy minden megye terü- 
letén „anyák otthonát” kell felállítani, ahol elsősorban 
a szegénysorsú szülőnők nyernek felvételt, valamint 
azok a teherben lévő nők, akik a terhességük fölötti 
titoktartást kérik. 

4. A csecsemő- és gyermekhalandóság csökkentésére 
a rendelet megbízza a megyéket, hogy ilyen célú szer- 
vezetet állítsanak fel. 
 

B) A gyermekvédelem címén a rendelet az örökbe- 
fogadást és az örökbefogadás útján való törvényesítést 
igen aprólékosan és mindenre kiterjedő figyelemmel újra 
szabályozza. Célja, hogy az örökbefogadással ne lehessen 
a gyermekszülés és gyermeknevelés terhei alól kibújni. 
Célja továbbá, hogy az örökbefogadott vagy törvénye- 
sített gyermek anyagi jogállása és egészséges erkölcsi 
neveltetése biztosíttassék. 

C) A rendeletnek a fajvédelmet szolgáló rendel- 
kezései a szeméremellenes szennypropagandát, a kábító- 
szerek  kereskedelmét,  az   alkoholfogyasztásból  eredő 
 

társadalmi és egészségügyi bajokat lehetőleg teljesen ki 
akarják küszöbölni. 

1. A szeméremelleni cselekményeket a rendelet 
minden részletre kiterjedő alapossággal határozza meg. 
Felsorolásuk a magyar 1929: VII. t.-cikkel majdnem 
teljesen megegyezik. A cselekmények elkövetését, sőt 
azok kísérletét is igen szigorú büntetéssel sújtja a ren- 
delet. 

2. Ugyancsak igen szigorú büntetést rendel a ren- 
delet a kábítószerek forgalombahozásával elkövetett 
bűncselekményekre. 

3. Ugyancsak faj védelem címén akarja a rendelet 
az alkoholfogyasztást visszaszorítani. E célból az ital- 
mérési jogosítványok jövőbeni kiadását erősen korlá- 
tozza. Azt is mondhatnánk, hogy italmérési zártszámot 
állít fel. Ameddig ezt a zártszámot el nem érik, új enge- 
délyt nem adnak ki. E zártszám szerint belterületen 
legfeljebb 300, szétszórt településnél legfeljebb 600 
lélekre eshetik egy italmérési jogosítvánnyal rendelkező 
italmérőhelyiség. 

A 30%-on felüli alkoholtartalmú italok forgalomba- 
hozására vonatkozólag a kormány külön rendeletet fog 
kiadni. A szeszfőzés feltételeinek újra történt szabályo- 
zásával a rendelet az ellenőrzés megkönnyítését szolgálja. 

4. A család és az oktatásügy címén a rendelet ki- 
mondja, hogy a népmozgalom adatait minden oktatás- 
ügyi intézmény diákjai és hallgatói előtt, minden foko- 
zaton behatóan ismertetni kell. Elrendeli továbbá az 
iskolaorvosi ellátás megszervezését. 

III. Pénzügyi rendelkezések 
A pénzügyi rendelkezések az állami családvédelmi 

kiadásokhoz a kellő fedezetet előteremteni hivatottak. 
A családvédelemmel járó várható évi állami kiadások 
körülbelül 1.450 millió frankot tesznek ki. Ennek az 
összegnek fedezésére a rendelet új örökösödési illeték- 
kulcsot, új adót („családi teherkiegyenlítő adót”) és az 
alkoholfogyasztás újabb megterhelésével alkoholfogyasz- 
tási pótadót állapít meg. 

1. Az új örökösödési illetékkulccsal a gyermekeket 
nevelő családok anyagi terheit az egész társadalomra 
lehet majd elosztani. A progresszió kulcsát a túloldali 
táblázaton tüntetjük fel. 

A gyermekeket nevelő szülők számára jelentős ked- 
vezményt jelent a rendeletnek az az intézkedése, amely 
szerint a két gyermeknél többet hátrahagyó szülő vagyoná- 
nak egy része illetékmentesen száll az utódokra. Ez az 
illetékmentes rész három gyermek után az örökség 
20%-a, négy gyermek esetén 50%-a és öt gyermek 
hátrahagyásával az örökség 100%-a. Az így illeték- 
mentesen maradt örökségrész azonban nem lehet gyer- 
mekenként 30.000 franknál nagyobb. 

Ha az örökös három vagy ennél több gyermeket nevel 
az örökség megnyíltakor, az illetékfizetés alól további 
engedményekre van joga. Ez a szakasz a rendelet egyik 
legérdekesebb és legszociálisabb intézkedése. Ha az 
örökös három gyermeket nevel, az örökösödési illeték 
25%-kal, ha négyet nevel: 50%-kal, ha öt gyermeket 
nevel: 100%-kal mérséklődik. Ez a mérséklés azon- 
ban a harmadik gyermektől számítva nem tehet ki 
gyermekenként 5.000 franknál többet. A rendelet 
további érdekes rendelkezése szerint az az örökös, aki 
az örökség beálltakor elérte a 30. életévét és nőtlen, 
hajadon, elvált, özvegy vagy házas, de törvényes élő 
gyermeke nincs, a rendesen megállapítandó illetéken 
felül annak még külön 15%-át fizeti. A befizetett 15% 
illetéktöbblet visszajár, ha az örökség beálltát követő 
egy év alatt az örökösnek törvényes gyermeke születik. 
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2. Az egyenesadók terén nagy jelentőségű változást 
jelent az új „családi teherkiegyenlítő adónak” bevezetése. 
Az általános jövedelemadó alapja az új adó alapját is 
adja. Mindazok a felsorolandók fizetik, akik egyúttal 
általános jövedelemadót fizetnek. A rendelet szerint 
a nőtlenek és hajadonok, elváltak és gyermektelen 
özvegyek, jövedelmüknek jövedelemadó alá eső 50.000 
frank részlete után 3%-ot, 50.000-100.000 frankig 
6%-ot, 100.000-től 200.000 frankig 9%-ot, 200.000- 
300.000 frankig 12%-ot, 300.000-500.000 frankig 
15%-ot, 500.000-800.000 frankig 18%-ot és ezenfelül 
20%-ot. A legalább kétéves gyermektelen házasok 
részjövedelmük után az előbb felsorolt százalékok egy- 
harmadával kevesebb adót fizetnek. Ez adó alóli mente- 
sítést csak a következő esetekben lehet kapni: ha az adó- 
fizető gyermekei meghaltak, de közülük legalább egy 
elérte 16. életévét, a legalább 40%-os hadirokkantak, 
továbbá azok, akik egy vagy több gyermeket örökbe- 
fogadnak, egy  vagy több elhagyott gyermeket nevelnek. 

3. A közvetett adók terén a rendelet az alkohol- 
fogyasztásra új pótadót állapít meg. Ez a pótadó a tiszta 
alkohol minden hektóliterére 4 frankot tesz ki. 

IV.Különleges rendelkezések 
A különleges rendelkezések legnagyobbrészt a ren- 

delet egyes szakaszainak életbeléptetése tárgyában intéz- 
kednek. Kiemelésre csak egy rendelkezés számíthat. 
Eszerint   az   állami   szolgálatbalépéshez   megengedett 
 

felső korhatár családfenntartóknál törvényes gyermeken- 
ként egy évvel kitolódik. 

A rendelet hatalmas anyagot ölel fel, mégsem terjed 
ki a családvédelem minden területére. A hiányokat 
Daladier is látta. Erre céloz a családvédelmi rendeletet 
kísérő jelentésében: „– rajta leszünk, hogy a rendelet 
hiányait a Népesedés Nagytanácsával (le Haut Comité 
de la Population) segítségével a legrövidebb időn belül 
pótoljuk”. A családvédelem érdekében a lakásügy és az 
idegenből bevándorolt munkások helyzetének rendezése 
vár a továbbiakban gyökeres szabályozást. 

A nemzet számszerű gyarapodása nagyrészt a csalá- 
dok anyagi helyzetétől függ. Ez azonban az egészséges 
népszaporodásnak csak egyik feltétele. A népszaporodás 
szempontjából a lelki motívumok legalább oly számot- 
tevőek, mint az anyagi lét feltételei. A lelkieken törvé- 
nyekkel nehezen lehet segíteni. Ehhez új szellem, 
emelkedett nemzeti érzés és erkölcsi alapú világszemlélet 
szükséges. Daladier kormányra jutása óta gyors iramban 
folyik a népfront korszakának felszámolása, a pénzügyi, 
gazdacági és erkölcsi romok eltakarítása. „Erkölcsi 
újjászületés” névvel illeti Franciaország mai felfelé 
ívelő új lelkiségét. A francia nemzet magabízóan tekint 
a jövőbe. Feltehető, hogy a népesedést előmozdító 
pénzügyi rendelkezések hatását az erkölcsi megújhodás 
hatványozni fogja. 
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