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Képviselői önálló indítvány

2004. évi . .. törvény
A gyermekgondozási díj időtartamának és felsö összeghatárának megemelése,

valamint a foglalkoztatási törvényben biztosított munkaadói támogatások
kiterjesztése érdekében egyes törvények módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997 . évi LXXXIII . törvény módosítása

1.§

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997 . évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban : Ebtv .)
42/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„42/B. § A gyermekgondozási díj legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az
annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek 3 . életévének betöltéséig jár. Ha
a gyermeket szülő nő - ideértve a gyermeket örökbe fogadni szándékozó nőt is - meghal,
vagy a gyermek nem az ő háztartásában nevelkedik, úgy a gyermekgondozási díj az arra
jogosult személynek a terhességi-gyermekágyi segélyre jogosító időtartamra, illetőleg annak
fennmaradó részére is jár ."

2.§

Az Ebtv. 42/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„42/D. § (1) A gyermekgondozási díj a naptári napi átlagkereset 80 százaléka, azonban
havonta legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) kétszerese."

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992 . évi XXII. törvény módosítása

3.§

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII . törvény (a továbbiakban : Mt.) 90. § (1)
bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

190. § (1) A munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt az
alábbiakban meghatározott időtartam alatt :l
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„e) a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság [138 . § (5)
bekezdés], továbbá a 138 . § (5) bekezdés a) pontja alapján igénybe vett fizetés nélküli
szabadság lejártát követő egy év,"

/időtartama . /

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991 . évi IV. törvény módosítása

4.§

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 . évi IV. törvény (a
továbbiakban : Flt.) a következő 18/B. §-sal egészül ki :

„18/B. § Támogatásként a keresetet terhelő egészség- és nyugdíjbiztosítási járuléknak
megfelelő összeg átvállalható
a) várandós nő foglalkoztatása esetén a magzat fogantatásának 91 . napjától a terhességi -
gyermekágyi segély kiadásáig terjedő időtartamra ;
b) a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992 . évi XXII. törvény (a továbbiakban : MI) alapján
a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság [138 . § (5)
bekezdés], továbbá ugyanezen bekezdés a) pontja alapján igénybe vett fizetés nélküli
szabadság lejártát követő foglalkoztatás esetén, a lejártától számított legfeljebb egy év
időtartamra ."

5.§

Az Flt. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„20. § (1) A 13/A. § (3) bekezdésében, a 14-18/B . §-ban, a 19/A. §-ban, valamint a 22 . §-
ban meghatározott támogatás a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészéből, a 19/B-
19/C. §-okban meghatározott támogatások a Munkaeröpiaci Alap foglalkoztatási és
rehabilitációs alaprészéből nyújthatók .

6.§

Az Flt. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„21 . § (1) Ha a 16-18 . §-ban, valamint a 18/A. § (1) bekezdésében, a 18/B . §-ban, továbbá a
19/B-19/C. §-ban meghatározott támogatások pénzügyi fedezetéül a Munkaeröpiaci Alap
foglalkoztatási alaprészének
a) központi kerete szolgál, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, a
Foglalkoztatási Hivatal vagy a megyei (fővárosi) munkaügyi központ,
b) a megyei (fővárosi) munkaügyi központok által felhasználható pénzügyi kerete szolgál, a
megyei (fővárosi) munkaügyi központ vagy annak kirendeltsége
köt megállapodást a támogatás felhasználására vonatkozóan ."
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7.§

(1) Ez a törvény 2005 . január 1-jén lép hatályba .
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az Fit 18/B. §-a szerinti, a keresetet terhelő egészség- és
nyugdíjbiztosítási járulék átvállalhatóságának részletes szabályait rendeletben szabályozza .
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Indokolás

Általános indoklás

Az elmúlt 15-20 esztendőben a magyar népesség korösszetételének elöregedése mellett a
demográfia tényszámai intenzív gyorsaságú és öngerjesztő hatású népességfogyást regisztráltak
Ezek együttes hatása a társadalom reprodukciós folyamatait minimális mértékűre csökkentette. A
szülőképes korú nők gyermekvállalási hajlandóságát, a művi terhesség megszakítások nagy számát
jelentősen befolyásolták a családok jövedelmezőségi viszonyaiban bekövetkezett változások, a
munkaviszonyban álló, „kismamák" és a munkáltatók között létrejött, a foglalkoztatók által
kikényszerített jogellenes megállapodások . A családok döntési kényszerhelyzetét súlyosbítja, hogy
a még nem iskoláskorú gyereket nevelők munkajogviszonyát a munkáltatók rendes felmondással
megszűntetik a fizetés nélküli szabadság megszűnését követően .

A törvényjavaslat a módosításra kerülő normaszövegekkel a kisgyermeküket nevelő,
gyermekgondozási díjban (GYED) részesülők igényjogosultságának idejét tolja ki a gyermek
harmadik életéve betöltéséig, továbbá a munkaviszonyban és az egyéb munkavégzésre irányuló
jogviszonyokban is alkalmazni rendelt, rendes felmondási tilalmat terjeszti ki a gyermek negyedik
életéve betöltéséig . A munkajogviszony munkáltatói fenntartása érdekében a tilalmi korlát időbeli
megemelésével egyidejűleg a munkáltatók a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló törvényben biztosított, a keresetet terhelő egészség- és nyugdíjbiztosítási
járuléknak megfelelő, átvállalható támogatásban részesülhetnek . A módosításra kerülő törvényi
felhatalmazás a járulék átvállalhatóságot két esetben biztosítja a munkáltatónak . Az egyik lehetőség
a várandós nő foglalkoztatása esetén a magzat fogantatásának 91 . napjától a terhességi-gyermekágyi
segély megkezdésének időpontjáig terjedő időszakra biztosítja a járulékok átvállalhatóságát . A
másik támogatási lehetőség a gyermeket gondozó szülőt megillető fizetés nélküli szabadság
megszűnését követően, legfeljebb egy év időtartamra biztosítja a munkaadónak a támogatást abban
az esetben, ha legalább erre az időszakra vállalja a munkavállaló továbbfoglalkoztatását .

A gyermekgondozási díj igényjogosultsági időhatárának kettőről három évre történő felemelése
mellett, újradefiniálásra került a normaszövegben a GYED havi összegének százalékos mértéke,
illetve annak maximálása is, amely a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) kétszereséhez
igazítja az ellátás felső összegét . Utóbbival kettős cél valósulhat meg . Egyrészt szélesebb társadalmi
konccenzuson alapuló összeg kétszereséhez automatikusan köthető a mindenkori ellátás felső
határa, másrészt a szülőképes korú nők közül az átlagnál jobb jövedelemmel rendelkezőket is a
GYED igénybevételére ösztönzi .

A gyermekgondozási díj időbeli meghosszabbításával, az ellátás százalékos mértékének
megemelésével, valamint az ellátás maximált összegének a mindenkori legkisebb munkabérhez
(minimálbérhez) kötésével, továbbá a felmondási tilalom legalább egy évvel történő
meghosszabbításával a kisgyermeket nevelő szülők munkaviszonyhoz kötődő jogbiztonságát
szeretnénk erősíteni . Az aktív kereseti viszonyokhoz képest a fizetés nélküli szabadság alatt
megszerzett, a gyermekgondozási segély (GYES) esetén jóval alacsonyabb rendszeres jövedelmet
követően munkába állók legalább egy évig tartó védelmét szolgálja, hogy az Flt . módosítása a
munkaadót továbbfoglalkoztatásra ösztönzi a munkáltatói járulékösszegek átvállalásával .
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Részletes indoklás

Az 1 . §-hoz

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény (Ebtv.) 42/B. §-ának módosításával a
jogalkotó a gyermekgondozási díj folyósításának idejét az eddigi kettő évről a gyermek 3 .
életévének betöltéséig biztosítja az igényjogosultnak .

A 2. §-hoz

Az Ebtv 42/D §-ának módosításával a naptári átlagkereset százalékos rendezése mellett, melyet egy
korábbi képviselői önálló indítvány tervez a jelenlegi 70 %-ról 80 %-ra emelni, a
gyermekgondozási díj összegének felső határát a mindenkori legkisebb munkabér (minimálbér)
kétszereséhez igazítja a törvénymódosítás .

A 3. §-hoz

A törvénymódosítás egyik leglényegesebb eleme a Munka törvénykönyvében meghatározott, a
munkaviszony rendes felmondással történő megszüntetési korlátjának kiterjesztése . A módosítás
szerint a gyermeket nevelő és fizetés nélküli szabadságról visszatérő szülőt a gyermek 4 . életéve
betöltéséig, tehát további egy évig rendes felmondással nem küldhetné el az a munkáltató, aki
továbbfoglalkoztatja a dolgozót és a jelen törvénymódosítás 4. §-a alapján egészség- és
nyugdíjbiztosítási járulék támogatásban részesül a Munkaeröpiaci Alap foglalkoztatási
alaprészéből (Flt. 20. § (1) bek.) .

A 4. §-hoz

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény egy új, 18/B §-sal
egészülne ki, amely átvállalható munkáltatói támogatással ösztönözné a munkáltatókat a terhes
kismamák foglalkoztatására, illetve a fizetés nélküli szabadságról visszatérő munkavállalók
továbbfoglalkoztatására. A magzati élet 91 . napjától a terhességi-gyermekágyi segély
igénybevételéig biztosított járulékösszeg ösztönző hatása szinkronban lenne a személyi
jövedelemadóról szóló 1997 . évi CXVII. törvény gyermekek után járó adókedvezmény
igényérvényesítésének kezdetével. A GYED-röl, illetve GYES-röl visszatérő jogosult
továbbfoglalkoztatási kompenzációját és munkáltatói ösztönzését jelentené a lejárattól számított
legfeljebb egy évi időtartamra való foglalkoztatás és annak ellentételezése a közterhek
átvállalásával .

Az 5. §-hoz

Az Flt. 20. § (1) bekezdését azért kellett újraszabályozni, mert az állam által a jelen
törvénymódosítás 4 . szakaszában biztosított és átvállalható munkáltatói támogatás pénzügyi
alapjainak forrását nevesíteni kellett .
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A 6. §-hoz

Az Flt. 21. § (1) bekezdésének újra szövegezését az új munkáltatói támogatás szerződéskötési
feltételeinek beemelése indokolta a hatályos jogszabályhely cserélésével .

Budapest, 2004 . szeptember 28 .

Vígh Ilona
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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Dr. Szili Katalin Asszonynak
az Országgyűlés Elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY. határozat 85 . §-a alapján „A
gyermekgondozási díj időtartamának és felső összeghatárának megemelése, valamint a
foglalkoztatási törvényben biztosított munkaadói támogatások kiterjesztése érdekében egyes
törvények módosításáról" a következő törvényjavaslatot kívánom benyújtani .

Budapest, 2004 . szeptember 28 .
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