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A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes
szociális és munkaügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvényköny v
hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló T/11310. számú törvényjavaslathoz az
Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság az alábbi

módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 19 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„19. §

A Cst. a következő 20/B. §-sal egészül ki :

„20/B. § (1) [Az örökbefogadás jogerős engedélyezésének] A gyermek
örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezésének időpontjától számított hat hónap
időtartamig gyermekgondozási segélyre jogosult az örökbefogadó szülő – a házastársi és
rokoni örökbefogadás kivételével –, amennyiben [az örökbefogadott] a gyermek az
örökbefogadás [jogerős engedélyezésekor] előtti gondozásba történő kihelyezéskora 20 . §
(1) bekezdésének a)–b) pontjai szerinti életkort már betöltötte, azonban a 10 . életévét még
nem töltötte be .

(2) Amennyiben [az örökbefogadott] a gyermek a 20. (1) bekezdésének a)–c)
pontjai szerinti életkort az örökbefogadás [jogerős engedélyezését] előtti gondozásba történ ő
kihelyezést követő hat hónapon belül tölti be, akkor az örökbefogadó szül ő 20. § (1 )
bekezdése szerinti gyermekgondozási segélyre való jogosultsága a gyermek 20 . § (1)
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bekezdésének a)–c) pontjai szerinti életkorának betöltését követően a jogosultság kezdő
időpontjától számított hat hónap elteltéig meghosszabbodik .

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerint gyermekgondozási segélyben részesül ő személy
kereső tevékenységet heti húsz órát meg nem haladó id őtartamban folytathat . "

2. A törvényjavaslat 33 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„33. §

(1) E törvény hatálybalépésével egyidej ű leg a Cst . 45 . §-ának (5) bekezdésében az „ésa
jogosult házastársa, élettársa” szövegrész hatályát veszti .

(2)2011 . január 1-jén hatályát veszti
a) a Gyvt .
aa) 21 . §-ának (2) bekezdésében és 39 . §-a (2) bekezdésének c) pontjában a „szociális”

szövegrész,
ab) 132. §-ának (6) bekezdése ;
b) a Cst.
ba) 21/A. §-ának (2) bekezdése,
bb) 24. §-ának (2) bekezdése .”

INDOKOLÁS

1. A módosító javaslat pontosító jellegű. A törvényjavaslat értelmében az
örökbefogadói gyes, azaz a 3 és 10 év közötti örökbefogadott gyermekek esetén járó gyes az
örökbefogadás jogerős engedélyezésének id őpontjától illeti meg az örökbefogadó szülőt . A 3
év alatti gyermekek örökbefogadása esetén ugyanakkor a családtámogatási törvény lehet ővé
teszi, hogy az örökbefogadó szülő már az örökbefogadást megelőzően, a gyermek gondozásb a
történő kihelyezésének időpontjától igénybe vegye a gyest . Emiatt vált szükségessé a két
szabály összhangjának megteremtése, és az örökbefogadói gyes esetében is kezd ő időpontként
a gyermek örökbefogadás elő tti gondozásba történő kihelyezésének megjelölése.

2. A módosító javaslat hatályon kívül helyezi a Cst . családtámogatási igényelbíráló
szerveknek a családtámogatási ellátásra jogosult személy házastársa, élettársa adóazonosít ó
jelének kezelésére felhatalmazást adó rendelkezését, figyelemmel arra, hogy az
Alkotmánybíróság 127/2009. (XII. 27 .) AB határozatában foglalt döntés értelmében az
adatkezelés célja id őközben megszűnt .

Budapest, 2010 . február „
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