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A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási ,
fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló, T/1813 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi, egymással összefüggő

módosító javaslatoka t
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 75 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„75. § A Cst . 21 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :
„21 . (1) A gyermekgondozási segélyben részesülő személy — ide nem értve a nagyszül őt, az örökbefogadó
szülő t a 20/B. szerinti esetben, továbbá a kiskorú szül ő gyermekének gyámját — kereső tevékenységet
a) a gyermek egyéves koráig nem folytathat ,
b) a gyermek egyéves kora után az otthonán kívülheti harminc órát meg nem haladó 	 idő tartamban, emellett
vagy ehelyett az otthonában korlátozás nélküli időtartamban folytathatj, vagy időkorlátozás nélkül, ha a
munkavégzés az otthonában történik] .

(2) A kiskorú szülő gyermekének gyermekgondozási segélyben részesülő gyámja időkorlátozás nélkül
folytathat keres ő tevékenységet.'

INDOKOLÁS

A módosító javaslat célja, hogy a gyermek egy éves kora után az anyák a gyes mellett akár fóállásban i s
dolgozhassanak . A módosító javaslat lehetővé teszi az otthoni és az otthonon kívüli munkavégzés kombinálását ,
nem változtatva azon, hogy az otthonban történő munkavégzésnek nincs időbeli korlátja. Ez azt jelenti, hogy
személyre szabott megállapodással a munkáltató és a kisgyermekes anya meg tud állapodni, hogy mekkora
részben végzi otthon a munkáját az anya és az otthonán kívül végzett munkát maximálja 30 órában . Ez például
azt jelentheti, hogy heti 20 órán keresztül a munkavégzés helye a munkáltató által megjelölt hely és másik 20
pedig az anya otthona.
Különösen fontos ez azon anyák számára, akik a meglév ő 40 órás főállásukat szeretnék a munkáltatóval kötött
megállapodás alapján, ideiglenesen részben más helyszíni munkavégzéssel ellátni, így mind az állásukat, mind a
gyest megtarthatják. Indokolt lesz, hogy a közszolgálati munkáltatók rugalmasan viszonyuljanak a 30 óra feletti
munka távmunkás végzéséhez . Ezzel a javaslat erősíti a távmunka magyarországi kultúráját is.

Budapest, 2010. december 7 .
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