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Bizottsági ajánlás általános vitához

A Magyar Országgyűlés
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának

ajánlás a

Egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával ,
valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény

bővítésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslathoz (T/13o49 . szám)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága – mint kijelölt bizottság – Egyes

törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális

hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény b ővítésével összefüggő
módosításáról szóló törvényjavaslatot (T/13o49 . szám) a 2013 . november i8-ai ülésén

megtárgyalta és ahhoz az Ogytv . 15 .§ (3) bekezdése alapján, valamint HHSZ 95• § (2)

bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlását nyújtja be .

A bizottság meghallgatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről Fülöp Attila helyettes

államtitkár úr szóbeli kiegészítését és azt 16 igen, o nem, 1 tartózkodás szavazattal

általános vitára ajánlotta .

A bizottság többsége előadót nem állít.

A bizottság kisebbségi véleménye szóban hangzik el : Gúr Nándor (MSZP)

A bizottság többsége támogatta a törvényjavaslatot és álláspontját az alábbiak szerint fejti ki :

A munkahelyi és a családi kötelezettségek összeegyeztetésének, valamint a gyermekvállalás i

tervek megvalósulásának el ősegítése érdekében kiemelten fontos a gyermekgondozás i

ellátások (terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély)

rendszerének rugalmasabbá tétele, a szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének

megkönnyítése, valamint a fiatal diplomások korábbi életkorban történő
gyermekvállalásának támogatása .



A többgyermekes családmodell vonzóbbá tétele, valamint a családok támogatása érdekében a

gyermekgondozási ellátások folyósítása ideje alatt született újabb gyermek esetén javasolt a

korábbi ellátás továbbfolyósítása is, a jogosultsági idő teljes időtartamára.

A szülők a közös háztartásban élő gyermekeik jogán egyidejűleg több gyermekgondozás i

ellátásra lesznek jogosultak, azzal a korlátozással, hogy a gyermekgondozási segély esetében

legfeljebb két gyes együttes folyósítására van lehetőség .

Jogosultságot szerez GYED-re az a magyar állampolgár hallgató, aki a szülést megel őző két

éven belül felsőfokú képzés nappali tagozatán két aktív félévet meghaladó hallgató i

jogviszonnyal rendelkezik, a hallgatói jogviszony nappali tagozaton történ ő fennállása alatt

szül és a gyermekét saját háztartásában neveli . A felsorolt hallgatói jogviszony szünetelését ,

illetve megszűnését követő i éven belül szülő nő is jogosult lesz gyermekgondozási díjra.

A biztosítottakra vonatkozó szabályoktól eltérően a gyermek születésekor nem terhességi-

gyermekágyi segély kerül folyósításra, hanem a gyermek születése napjától, a gyermek egy

éves koráig GYED jár .

A törvényjavaslat megteremti annak a lehet őségét, hogy a szül ő a gyermek egyéves korát

követően teljes munkaidőben munkát vállalhasson . A közös háztartásban élő szülők közül a

gyermekgondozási támogatásokat egyidejűleg csak egyik szül ő veheti igénybe, és

gyermekgondozási segélyből egyidejűleg legfeljebb kettő folyósítható.

Az a foglalkoztató aki, gyermekgondozási díjban részesülő szülőt foglalkoztat, a jelenleg i

szabályokhoz képest további két évig kaphat adókedvezményt : a foglalkoztatás els ő három

évében mentesülnek a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól, a foglalkoztatás 4 . és 5 .

évében pedig 14,5%-os kedvezményt érvényesíthetnek .

A GYED-ben, GYES-ben részesül ő és három vagy több gyermeket nevelő , valamint a GYET -

ben részesülő szülőket foglalkoztató kifizetők a jelenlegi szabályokhoz képest további

kedvezményt kapnak : a foglalkoztatás első három évében mentesülnek a szakképzés i

hozzájárulás megfizetése alól .

Budapest, 2013 . november i8 .
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