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Módosítás jellege: módosítás

69. §

Az Ebtv. 42/E. § (1) bekezdése és a 42/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

[„42/F. §

(1) A 42/A. § (1) bekezdésében és a 42/E. § (1) bekezdésében foglaltakon túl gyermekgondozási
díjra  jogosult  a  nevelőszülő  a  nevelőszülői  foglalkoztatási  jogviszony  fennállásának
időtartama alatt a nevelt gyermekre tekintettel, ha a nevelőszülő a nevelt gyermek nevelésbe
vételét  megelőző  két  éven  belül  365  napon  át  biztosított  volt  és  a  gyermeket  saját
háztartásában neveli.

(2) A gyermek születését követő 169. napot megelőzően a nevelőszülő részére nem jár az (1)
bekezdés szerinti gyermekgondozási díj arra az időszakra, amikor a nevelőszülő bármilyen
jogviszonyban  –  ide  nem  értve  a  nevelőszülői  foglalkoztatási  jogviszonyban  végzett
tevékenységet – keresőtevékenységet folytat.

(3) Ha  a  nevelőszülő  egyidejűleg  több  olyan  nevelt  gyermekről  is  gondoskodik,  akire

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



tekintettel  gyermekgondozási  díjra  válna  jogosulttá,  választása  szerint  csak  egy  nevelt
gyermekre tekintettel jogosult gyermekgondozási díjra.

(4) A gyermekgondozási  díj  az  (1)  bekezdés  alapján  legkorábban  a  gyermek  nevelésbe
vételének napjától a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.

(5) A nevelt gyermek után járó gyermekgondozási díj alapja a gyermekgondozási díjra való
jogosultság  első  napján  érvényes  minimálbér  55%-a,  a  gyermekgondozási  díj  összege  a
naptári napi alap 70%-a.

(6) Ha a nevelőszülő  nevelt  gyermek és  vérszerinti  vagy  örökbefogadott  gyermek után is
jogosult egyidejűleg gyermekgondozási díjra, a 42/A. § (1) bekezdése alapján megállapított
gyermekgondozási díj összegét az (1) bekezdés alapján megállapított gyermekgondozási díj
összege nem érinti.

(7) Az (1)-(6) bekezdés szerint megállapított gyermekgondozási díjra alkalmazni kell a 42/A. §
(4) bekezdését, a 42/C. § (1) és (3) bekezdését, a 42/D. § (4), (7) és (8) bekezdését azzal, hogy a
42/C.  §  (1)  bekezdés  d)  pontja  alkalmazásában  nem  minősül  keresőtevékenységnek  a
nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység.”]

„42/E. §

(1) A 42/A. § (1) bekezdésében foglaltakon túl gyermekgondozási díjra jogosult az a szülő nő is, aki
az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

a) a 42/A. § alapján gyermekgondozási díjra nem jogosult,
b) a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben
nappali képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, azzal, hogy egy
félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe,
c) a gyermeke a b) pont szerinti hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony
szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik,
d) a gyermeket saját háztartásában neveli,
e) magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és
f) a gyermek születésének napján rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.

42/F. §

(1) A 42/A. § (1) bekezdésében és a 42/E. § (1) bekezdésében foglaltakon túl gyermekgondozási
díjra jogosult a nevelőszülő a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony fennállásának időtartama alatt
a nevelt gyermekre tekintettel, ha a nevelőszülő a nevelt gyermek nevelésbe vételét megelőző két
éven belül 365 napon át biztosított volt és a gyermeket saját háztartásában neveli.

(2)  A gyermek születését  követő  169.  napot  megelőzően a  nevelőszülő  részére  nem jár  az  (1)
bekezdés  szerinti  gyermekgondozási  díj  arra  az  időszakra,  amikor  a  nevelőszülő  bármilyen
jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet
– keresőtevékenységet folytat.
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(3) Ha a nevelőszülő egyidejűleg több olyan nevelt gyermekről is gondoskodik, akire tekintettel
gyermekgondozási díjra válna jogosulttá, választása szerint csak egy nevelt gyermekre tekintettel
jogosult gyermekgondozási díjra.

(4) A gyermekgondozási díj az (1) bekezdés alapján legkorábban a gyermek nevelésbe vételének
napjától a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.

(5)  A nevelt  gyermek  után  járó  gyermekgondozási  díj  alapja  a  gyermekgondozási  díjra  való
jogosultság első napján érvényes minimálbér 55%-a, a gyermekgondozási díj összege a naptári napi
alap 70%-a.

(6) Ha a nevelőszülő nevelt gyermek és vérszerinti vagy örökbefogadott gyermek után is jogosult
egyidejűleg  gyermekgondozási  díjra,  a  42/A.  §  (1)  bekezdése  alapján  megállapított
gyermekgondozási díj összegét az (1) bekezdés alapján megállapított gyermekgondozási díj összege
nem érinti.

(7) Az (1)-(6) bekezdés szerint megállapított gyermekgondozási díjra alkalmazni kell a 42/A. § (4)
bekezdését, a 42/C. § (1) és (3) bekezdését, a 42/D. § (4), (7) és (8) bekezdését azzal, hogy a 42/C.
§  (1)  bekezdés  d)  pontja  alkalmazásában  nem  minősül  keresőtevékenységnek  a  nevelőszülői
foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység.”

Indokolás 

A hatályos  törvényszöveg  nem  biztosít  gyermekgondozási  díjat  csak  annak,  aki  államilag
elismert felsőoktatási intézményben magyar nyelvű nappali képzésben vesz részt. A módosító
javaslat  lehetővé  teszi,  hogy az  is  ellátásban  részesüljön  aki  nem magyar  nyelven  folytatja
tanulmányait.
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