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Zárószavazás előtti módosító javaslat

Dr. Szili Katalin
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 107. (1) bekezdése alapján „a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint egyes szociális tárgyú törvénye k
módosításáról” szóló T/9318. számú törvényjavaslat zárószavazásra bocsátandó egységes
javaslatához (T/9318/33 .) a következő

zárószavazás előtti módosító javaslato t

terjesztjük el ő :

1 . Az egységes javaslat 42 . §-ának elhagyását javasoljuk, a további szakaszok számozás a
értelemszerűen változik :

[„42. §

Az Ebtv. 42/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„428. § (1) A gyermekgondozási díj legkorábban a terhességi-gyermekágy i
segély, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermeket szülő
anya esetében a szülést, egyéb esetben a jogosultságot megelőző 2 éven belül megszerzett
biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb a gyermek 2 .
életévének betöltéséig jár .

(2) Abban az esetben, ha a gyermekgondozási díjra jogosult a jogosultsá g
megszerzésekor, vagy azt megel őző 2 éven belül jogosult volt gyermekgondozási díjra, a
gyermekgondozási díj folyósításának id őtartama nem lehet rövidebb a korább i
gyermekgondozási díj (1) bekezdés alapján megállapított id őtartamánál, és ezen
gyermekgondozási díj folyósításának id őtartama nem hosszabbodik meg a korább i
terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély
jogosultsági idejével.

(3) 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 segélyr e
jogosító időtartamra, illetőleg annak fennmaradó részére is jár .”]
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2. Az egységes javaslat 50 . § (6) bekezdése az alábbiak szerint változik :

„(6) E törvény 40-[42.] 41 . §-a és 55 . §-a 2010. május 1-jén lép hatályba . ”

Indokolás

A GYED és a GYES igénybevételi időtartamának két évben történ ő maximalizálás a
alkotmányossági aggályokat vet fel . Indokolatlan, és diszkriminatív a korlátozás, melynek
értelmében a kétévi vagy azt meghaladó szolgálati idővel rendelkező állampolgárok elveszítik
a GYES-t. Ezáltal egy alanyi jogon járó támogatástól esnek el .

A fenti tényekre tekintettel indítványozzuk, hogy a GYED hatályos szabályai maradjanak
érvényben .

Budapest, 2009 . május 25 .
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