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2013. évi . . . törvény

Egyes törvényeknek a gyermekgondozási segély szabályainak módosításához és a
kisgyermekes édesanyák részmunkaidős foglalkoztatásának elősegítéséhez szükséges

módosításáról

1 .§

A családok támogatásáról szóló 1998 . évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban : Cstv.) 21 . § (1)
bekezdés b) pontja helyébe a kővetkező rendelkezés lép :

(A gyermekgondozási segélyben részesül ő személy - ide nem értve a nagysz űlőt, az
örökbefogadó szülőt a 20/B . szerinti esetben, továbbá a kiskorú szülő gyermekének gyámját
- kereső tevékenységet)
,b) a gyermek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat,"

2.§

A Cstv. 26. §-a a kővetkező (1a) bekezdéssel egészűl ki:

„(la) A gyermekgondozási segélyben részesül ő, kereső tevékenységet folytató személy
kérelmére a kincstár gyermekgondozási segély havi összegét — a kereső tevékenység
folytatásának idejére — az (1) bekezdésben meghatározott összeg másfélszeresében határozza
meg, azzal, hogy annak kétharmadát olyan utalványban kell biztosítani, amely kizárólag a
jogosult által a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény [Gyvt. 41 . (3) bek.]
térítési díjának kiegyenlítésére használható fel .”

3.§

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 . évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv .) 50. *-
a a kővetkező (la) bekezdéssel egészűl ki :

„(la) Az (1) bekezdésben meghatározott részmunkaidő kikötése esetén a munkáltató — a
(2) bekezdésben meghatározott kivétellel — köteles a kormánytisztviselőnek a munkaidő
egyenlőtlen beosztására vonatkozó kérelmét elfogadni . ”

4 .§

A Kttv. 50. § (2) bekezdésében az „A munkáltató” szövegrész helyébe az „A huszonöt főnél
kevesebb személyt foglalkoztató munkáltató” szöveg lép .

5.§

E törvény a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba, és a kihirdetését
követő hónap második napján hatályát veszti .



INDOKLÁS

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

A gyermekgondozási segély szabályai rugalmatlanok és a gyermek egy éves kora utá n
maximum 30 órában vállalhatnak munkát az ellátást igénybe vevő szülők. Továbbá arra
sincs lehetőség, hogy amennyiben a szülők a gyermek 1 éves kora után visszatérnének a
munkaerőpiacra, a gyermek ellátása tekintetében intézményi megoldásokat választhassanak .
A törvényjavaslat értelmében megszűnne a munkaidő korlátozása és lehetőség lenne
arra, hogy az ellátást gyermekellátási utalványban kérje a szülő , melyet állami és nem
állami intézményekben, illetve szolgáltatóknál (bölcs őde, családi napkőzi, család i
gyermekfelügyelő) válthatna be a térítési díj megfizetésére . Amennyiben a szülő utalványban
kéri az ellátást, akkor az ellátás összegének másfélszeresében részesül . Emellett a
részmunkaidős foglalkoztatás kiemelt támogatására is szükség van. Ennek érdekében
a törvényjavaslat úgy módosítaná a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényt, hogy a
közszférában a 25 fő feletti munkahelyeken a kisgyermekkel rendelkez ő szülő alanyi jogává
váljon a részmunkaidő választása.

RÉSZLETES INDOKLÁS

Az 1.-:hoz

A javaslat abból a célból módosítja a családok támogatásáról szóló 1998 . évi LXXXIV.
törvényt, hogy lehetővé váljon a gyermek egy éves kora után időkorlátozás nélkül munkát
vállalni .

A 2.. -hoz

A javaslat abból a célból módosítja a családok támogatásáról szóló 1998 . évi LXXXIV .
törvényt, hogy a gyermekgondozási segély kétharmadát utalványban is igénybe lehessen
venni. Ebben az esetben a gyermekgondozási segély összege az ellátás másfélszereséve l
egészülne ki .

A 3-4.§-hoz

A javaslat úgy módosítja a közszolgálati tisztvisel őkről szóló 2011 . évi CXCIX. törvényt,
hogy a közszolgálati tisztvisel ők alanyi jogává válhasson a részmunkaidős foglalkoztatás a 25

feletti munkahelyeken .

A S.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Őnálló képviselői indítvány ftőrvénvjavaslat),

Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 6. cikk (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtom az egyes
törvényeknek a gyermekgondozási segély szabályainak módosításához és a kisgyermeke s
édesanyák részmunkaidős foglalkoztatásának elősegítéséhez szükséges módosításáról
szóló törvényjavaslatot

Budapest, 2013 . október ,t A

Szabó Tímea
fuggetlen képviselő
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