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országgyű lési képviselő
Módosító iavaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . (1 )
bekezdése alapján az egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával ,
valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő
módosításáról szóló T/13049 . számú törvényjavaslathoz a következ ő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 6 . §-ában foglalt Ebtv . 42/D . §-a a következők szerint módosul :

„42/D. (1) A gyermekgondozási díj a jövedelem naptári napi átlagának 70 százaléka[, d e
legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka, azzal, hogy az
ellátás naptári napi összege a szerződés szerinti jövedelem harmincad részét ne m
haladhatja meg] .
(2) A gyermekgondozási díj alapjául szolgáló naptári napi átlagkeresetet a 48 . § (1)–(6)
bekezdése szerint kell megállapítani azzal, hogy ha az ellátásra jogosult rendelkezik a szülés t
megelőző 2 éven belül 2 aktív félév – a 42/E. § (1) bekezdés b) pontja szerinti – hallgató i
jogviszonnyal, az ellátás összege nem lehet kevesebb a 42/E . § (4) bekezdésében
meghatározott összegnél.
(3) A 48/A. § (2) bekezdésének alkalmazásakor a folyamatos biztosítási idő t anya esetében a
szülés, egyéb esetben a jogosultság kezdő napjától kell számítani .
(4) A 48. § (1), (2), (4) és (5) bekezdése, valamint a 42/E . § (5) bekezdése alapján maximális
összegben megállapított gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-éig hivatalbó l
felül kell vizsgálni, és a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével január 1-jei
időponttól újra meg kell állapítani .
(5) A gyermekgondozási díj megállapításakor határozatban kell rendelkezni az ellátá s
folyósításának id őtartamáról és naptári napi összegéről .
(6) Ugyanazon személy részére ugyanazon gyermeke jogán benyújtott gyermekgondozási dí j
iránti kérelmet ismételten elbírálni nem lehet, a gyermekgondozási díjat az (5) bekezdé s
szerinti határozatban megállapított összegben kell tovább folyósítani .
(7) Ha a biztosított egyidejűleg fennálló több jogviszony alapján jogosult gyermekgondozás i
díjra, a jogviszonyonként megállapított díjak összegét egybe kell számítani[, az ellátás
összege egybeszámítás esetén sem haladhatja meg az (1) bekezdésben megállapítot t
legmagasabb összeget] .



[(8) Ha a biztosított több gyermek után jogosult egyidejűleg gyermekgondozási díjra,
úgy az (1) bekezdés szerinti maximális összeget gyermekenként kell megállapítani .] "

Indokolás

A gyed maximalizálása nem támogatja a többedik gyermek vállalását és saját otthonba n
történő nevelését . A gyed összege korlátozásának megszüntetése a szülés el őtt munkával
rendelkező édesanyák gyermekvállalását ösztönözné .

Budapest, 2013 . november 19 .

Vágó Sebestyén
dr►

(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
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