
Az Országgyűlés
Önkormányzati és területfejlesztési

bizottsága

llivatala

t onaánys a?n
'

: /j ,~ f)4 3

	

Bizottsági módosító iavaslat

Étk«ofi : 2010 5EC 1 ó0

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése, valamint 102 . § (1) bekezdése alapján az Országgy űlés
Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága az „egyes szociális, gyermekvédelmi,
családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról ”
szóló T/1813. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjeszti elő :

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

„75. §

A Cst . 21 . §-a helyébe a következ ő rendelkezés lép :

21 . § (1) A gyermekgondozási segélyben részesül ő személy — ide nem értve a
nagyszülőt, az örökbefogadó szülőt 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 heti harminc órát meg nem haladó id ő tartamban

folytathat, vagy id őkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik[ .j 1
c) a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egyéves kora után időkorlátozás

nélkül folytathat.,
d) ikergyermekek esetében a gyermekek egyéves kora után id őkorlátozás nélkü l

folytathat azzal a megkötéssel, hogy a gyermekgondozási segélyben részesül ő személy ikrek
esetében egy gyermek után iogosult a gyermekgondozási segélyre .

(2) A kiskorú szülő gyermekének gyermekgondozási segélyben részesülő gyámja
időkorlátozás nélkül folytathat kereső tevékenységet.”

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnöke
Helyben



INDOKOLÁ S

A kapcsolódó módosító javaslat – egy, az ikergyermekeket nevelő személyeket érintő külön
rendelkezés beiktatásával – biztosítja, hogy az ikergyermekeket nevel ők ne kerüljenek
hátrányos helyzetbe a nem ikreket nevel ő személyekhez képest . A hatályos törvényi
szabályozás alapján ikergyermekek után azon naptári év december 31-ig já r
gyermekgondozási segély, amelyben a gyermekek közül az utolsó általános iskola i
tanulmányait megkezdi . Az ikergyermekeket nevelő személyek (általában édesanyák) évekkel
ezelőtt e jogszabályi háttér tudatában vállalták azt, hogy – gyermekeik nevelése mellett –
teljes munkaidőben kereső tevékenységet folytatnak . A T/1813 . számú törvényjavaslat eredeti
formájában történő elfogadása esetén az említett személyek méltánytalan helyzetbe kerülnek
azáltal, hogy – tekintettel a jelenlegi munkaer őpiaci helyzetre – korábbi döntésüket nem
vonhatják vissza vagy másíthatják meg, mert a munkáltatók nem tudnák őket rugalmasan
távmunkában vagy részmunkaidőben foglalkoztatni .

Tekintettel azonban hazánk jelenlegi nehéz költségvetési helyzetére, valamint a
közteherviselés elvére, fontosnak tartjuk, hogy az ikergyermekeket nevel ők is hozzanak
bizonyos áldozatokat, ezért azt javasoljuk, hogy az ikrek utáni gyermekgondozási segély
teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén is járjon, de csak egy gyermek után . Így az
érintett személyek mérlegelhetik, hogy a teljes munkaidőben való foglalkoztatást és a kisebb
összegű gyermekgondozási segélyt vagy a teljes gyermekgondozási segélyt és a
részmunkaidőben vagy távmunkában való foglalkoztatást választják, esetleg egyáltalán ne m
folytatnak kereső tevékenységet . Ellenkező esetben a korábbi döntésük következtében
indokolatlanul kerülnének méltánytalan helyzetbe az ikergyermekeket nevelő személyek ,
illetve családok.

Budapest, 2010 . december 15.

Dr. Kovács Zoltán
elnök
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