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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 

Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – az  Egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú,
valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/3623. számú törvényjavaslathoz
az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő. 

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § - Szt. 34. § (7) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

11. §

Az Szt. 34. §-a a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki:

„(7)  Ha  az  aktív  korúak  ellátására  való  jogosultság  megállapítása  iránt  benyújtott  kérelem  az
ellátásra korábban fennállt jogosultságnak a (2) bekezdés f) pontja alapján történt megszüntetéséről
rendelkező döntés  véglegessé  válását  követő egy éven belül  kerül  benyújtásra,  az aktív  korúak
ellátására  való  jogosultság  –  a  (8)  bekezdésben  meghatározott  kivétellel  –  ismételten  annak
állapítható meg, aki az új kérelem benyújtását megelőző egy évben legalább 30 nap időtartamban

d) az Flt. szerinti, legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben vett részt vagy ilyen
képzésben való részvétele [nincs ]folyamatban van, vagy”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § - Szt. 38. § (1) bekezdés a) pont



Módosítás jellege: módosítás

12. §

Az Szt. a következő alcímmel egészül ki:
„Gyermekek otthongondozási díja

38. §

(1) Gyermekek otthongondozási díjára jogosult az a vér szerinti vagy örökbefogadó szülő (ezen
alcím vonatkozásában a továbbiakban együtt: szülő), aki

a) a súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra képtelen vér szerinti vagy [örökbefogadott ]
örökbe fogadott  gyermekéről (ezen alcím vonatkozásában a  [továbbiakban: ]vér szerinti és az
örökbe fogadott gyermek a továbbiakban együtt: gyermek), vagy
b) a tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről

gondoskodik.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § - Szt. 38. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

12. §

Az Szt. a következő alcímmel egészül ki:

„(5) Egy szülő számára egyidejűleg csak egy gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság
állapítható  meg.  A  39/A.  §  (2)  bekezdésében  az  ellátás  összege  tekintetében  meghatározott
kedvezmény  igénybevétele  céljából  a  szülő  kérheti,  hogy  [a  38.]az  e §-ban  a  gyermekre
meghatározott feltételek teljesülését a járási hivatal több gyermekre figyelemmel is vizsgálja.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § - Szt. 39/B. § (1)-(2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

12. §

Az Szt. a következő alcímmel egészül ki:
„Gyermekek otthongondozási díja

39/B. §

(1) Nem jogosult gyermekek otthongondozási díjára a szülő, ha
a)  a  gyermek  két  hónapot  meghaladóan  fekvőbeteg-gyógyintézeti,  valamint  nappali  ellátást
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nyújtó  vagy  bentlakásos  szociális  intézményi  ellátásban,  óvodai  elhelyezésben  vagy
gyermekvédelmi  szakellátást  nyújtó  bentlakásos  intézményi  elhelyezésben  részesül,  illetve
köznevelési  intézmény  tanulója  vagy  felsőoktatási  intézmény  nappali  képzésben  részt  vevő
hallgatója, kivéve, ha

aa)  a  köznevelési  intézményben eltöltött  idő a  nemzeti  köznevelésről  szóló  törvényben a
köznevelési  intézményben  való  kötelező  tartózkodásra  meghatározott  időtartamot  nem
haladja meg,
ab) az óvoda vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a
felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem
haladja meg, vagy
ac) a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó
szociális  intézmény igénybevétele  csak  az szülő rendszeres  közreműködésével  valósítható
meg;

b) – a gyermeknevelési támogatás, valamint a nem a gyermekek otthongondozási díjára jogosító
gyermekre  tekintettel  folyósított  csecsemőgondozási  díj,  gyermekgondozási  díj,
gyermekgondozást segítő ellátás, továbbá a tartós ápolást végzők időskori támogatása kivételével
– rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja a gyermekek otthongondozási
díjának összegét, ide nem értve az (5) bekezdés szerinti esetet, valamint azt a táppénzt, amelyet a
gyermekek otthongondozási díja folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből
adódó biztosítási jogviszony alapján – keresőképtelenné válása esetén – folyósítanak;
c) szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény
nappali képzésben részt vevő hallgatója; vagy
d) keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a
napi 4 órát meghaladja.

(2) A gyermekek otthongondozási díjára való jogosultságot meg kell szüntetni, ha
a) az otthon gondozott gyermek már nem tekinthető önellátásra képtelennek,
b) az ápolást, gondozást végző szülő a kötelezettségét nem teljesíti,
c) az otthon gondozott gyermek meghal,
d)  az  ápolást,  gondozást  végző  szülő  vagy  az  otthon  gondozott  gyermek  tartózkodási  joga
megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,
e) az (1) bekezdésben meghatározott valamelyik jogosultságot kizáró körülmény következik be,
f) azt az ápolást, gondozást végző szülő kérte, vagy
g)  az  ápolást,  gondozást  végző  szülő  a  gyermekek  otthongondozási  díjára  való  jogosultság
feltételeinek felülvizsgálatára irányuló, a 25. § (4)-(6) bekezdése szerinti eljárást akadályozza.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § (2) bekezdés - Szt. 41. § (1b) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Szt. 41. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

3



„(1b) Az (1a)  bekezdés b) pontja alkalmazásában nevelőszülőnek minősül  az ott  meghatározott
személyre tekintettel

a) nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló, illetve
b) 2014. január 1-je előtt nevelőszülői vagy hivatásos nevelőszülői jogviszonyban állt[ személy.]

személy.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § (1) bekezdés - Szt. 43/A. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

15. §

(1) Az Szt. 43/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1)  bekezdés alkalmazása során a  fokozott  ápolást  igénylő súlyosan fogyatékos állapot
fennállásának  tényét  a  pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  igénylésének  és
megállapításának,  valamint  folyósításának  részletes  szabályairól  szóló  kormányrendeletben
meghatározott  feltételeknek  megfelelő  szakértő  az  ott  meghatározott  feltételek  alapján
szakvéleményben  állapítja  meg. Ha  a  járási  hivatal  a  szükséges  szakértelemmel  helyben  nem
rendelkezik,  a  szakértőt  kirendelés  útján  biztosítja.  A szakvéleményben  meg  kell  jelölni  annak
hatályát.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § (1) bekezdés - Szt. 58/A. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

18. §

(1) Az Szt. 58/A. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A központi  költségvetésről  szóló  törvényben  biztosított  támogatásra  való  jogosultság  további
feltétele - a (2b) bekezdésben meghatározott kivételekkel -]

„c)  étkeztetés  esetén  az  új  ellátotti  létszámnak,  házi  segítségnyújtás  esetén  az  új  ellátotti
létszámnak, és azon belül a személyi gondozásban ellátható személyek legmagasabb számának (a
továbbiakban együtt: ellátotti létszám),”

[a szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő, jogszabály szerinti finanszírozási
rendszerbe történő befogadása (a továbbiakban: befogadás).]

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
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20. §

Az Szt. [IV. Fejezet II. cím Családsegítés ]"Családsegítés" alcíme a következő 64/A. §-sal egészül
ki:

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

23. §

Az Szt.  [Átmeneti]"Átmeneti elhelyezést nyújtó  [intézmények]intézmények" alcíme a következő
85. §-sal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § - Szt. 85. §
Módosítás jellege: módosítás

23. §

Az Szt. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények alcíme a következő 85. §-sal egészül ki:

„85. §

Külső férőhelyen nyújtott lakhatási szolgáltatás nappali melegedőhöz kapcsolódóan is létrehozható
olyan településen,  ahol  a települési  önkormányzat  nem köteles  átmeneti  szállás  biztosítására. A
nappali  intézmények  mellett  létrehozott  külső  férőhelyek  a  központi  költségvetésről  szóló
törvényben biztosított támogatás igénybevétele szempontjából egy tekintet alá esnek az átmeneti
szállás mellett működő külső férőhelyekkel.”

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. §
Módosítás jellege: módosítás

27. §

Az Szt.  [106. §-a ]a következő [(2) bekezdéssel]107. §-sal egészül  [ki, egyidejűleg a § jelenlegi
szövegének a jelölése (1) bekezdésre változik:]ki:

[„(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítést írásban, az a)-d) pont szerinti esetben haladéktalanul,
az  e)  pont  szerinti  esetben  a  hátralék  megállapítását  követő  8  napon  belül,  és
ingatlanvagyonra terhelhető díjhátralék esetén a jelzálogjog bejegyzés kezdeményezése előtt
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kell megtenni.”]

„107. §

A 106. § szerinti értesítést írásban, a 106. § a)-d) pontja szerinti esetben haladéktalanul, a 106. § e)
pontja  szerinti  esetben  a  hátralék  megállapítását  követő  8  napon  belül,  és  ingatlanvagyonra
terhelhető díjhátralék esetén a jelzálogjog bejegyzés kezdeményezése előtt kell megtenni.”

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § - Szt. 134/G. § (1)-(2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

29. §

Az Szt. a következő 134/G. és 134/H. §-sal egészül ki:

„134/G. §

(1)  Az  egyes  szociális,  gyermekvédelmi  tárgyú,  valamint  egyéb  kapcsolódó  törvények
módosításáról szóló 2018. évi ... törvénnyel [meghatározott]megállapított 58/A. § (2) bekezdés c)
pontja alkalmazásában népkonyha esetén nem minősül új ellátotti létszámnak a nem állami, egyházi
fenntartó által fenntartott,

(2)  Az  egyes  szociális,  gyermekvédelmi  tárgyú,  valamint  egyéb  kapcsolódó  törvények
módosításáról szóló 2018. évi ... törvénnyel [meghatározott]megállapított 58/A. § (2) bekezdés c)
pontja alkalmazásában szociális konyha esetén nem minősül új ellátotti létszámnak az igénybevevői
nyilvántartásban rögzített megállapodások 2018. évi legmagasabb napi számának megfelelő ellátotti
szám.”

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § - Szt. 134/G. § új (5)-(6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

29. §

Az Szt. a következő 134/G. és 134/H. §-sal egészül ki:

„134/G. §

(1)  Az  egyes  szociális,  gyermekvédelmi  tárgyú,  valamint  egyéb  kapcsolódó  törvények
módosításáról  szóló  2018.  évi  ...  törvénnyel  meghatározott  58/A.  §  (2)  bekezdés  c)  pontja
alkalmazásában  népkonyha  esetén  nem  minősül  új  ellátotti  létszámnak  a  nem  állami,  egyházi
fenntartó által fenntartott,

a) 2018. július 1-jén a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett népkonyha szolgáltatás 2018. július
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1-jén hatályos, támogatást megállapító kincstári határozatában szereplő és a támogatás alapjául
szolgáló ellátotti szám;
b)  2018.  július  2-a  és  2018.  december  31-e  között  a  szolgáltatói  nyilvántartásba  bejegyzésre
kerülő  új  népkonyha  szolgáltatás,  vagy  a  már  bejegyzett  szolgáltató,  intézmény  esetén  új
népkonyha szolgáltatásra vonatkozó adatmódosítás esetében az ezen időszakra vonatkozó első
támogatást megállapító kincstári határozatban szereplő és a támogatás alapjául szolgáló ellátotti
szám;
c)  a  2018.  július  2-a  és  2018.  december  31-e  között  a  szociál-  és  nyugdíjpolitikáért  felelős
miniszter által a befogadási eljárásban elbírált azon kérelmek esetében, amelyek 2018. december
31-e után kerülnek a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésre, a benyújtott kérelemben szereplő
ellátotti szám.

(2)  Az  egyes  szociális,  gyermekvédelmi  tárgyú,  valamint  egyéb  kapcsolódó  törvények
módosításáról  szóló  2018.  évi  ...  törvénnyel  meghatározott  58/A.  §  (2)  bekezdés  c)  pontja
alkalmazásában  szociális  konyha  esetén  nem  minősül  új  ellátotti  létszámnak  az  igénybevevői
nyilvántartásban rögzített megállapodások 2018. évi legmagasabb napi számának megfelelő ellátotti
szám.

(3) Azon nem állami, egyházi fenntartók esetén, akik a népkonyha szolgáltatás nyújtását év közben
kezdték meg, az (1) bekezdés a) pontja szerinti ellátotti szám alatt a teljes évre átszámított ellátotti
számot kell érteni.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti ellátotti létszámokat a szolgáltatói nyilvántartásba 2019. január 1-jei
hatállyal hivatalból kell bejegyezni.

(5)  A 2019.  január  1-jét  követően  indított,  népkonyha-szolgáltatás  szolgáltatói  nyilvántartásba
történő  bejegyzése  iránti  eljárásban  a  bejegyzés  feltétele  az  ellátási  terület  szerinti  települési,
fővárosi kerületi önkormányzat hozzájárulása.

(6) A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet
Kiegészítő szabályok 5. i) pont ia) alpontját 2019. május 1-jétől kell népkonyhára alkalmazni.

(5)  Állami  fenntartó  által  fenntartott  népkonyha  szolgáltatás  esetében  ellátotti  létszámként  az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 103. § (1)
bekezdésében  szereplő  tájékoztató  szerinti  határnapig  igényelt  feladatmutató  szerinti  ellátotti
számot kell bejegyezni.”

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § - Szt. 134/G. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

29. §
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Az Szt. a következő 134/G. és 134/H. §-sal egészül ki:

„[(5) Állami fenntartó által fenntartott népkonyha szolgáltatás esetében ellátotti létszámként
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
103.  §  (1)  bekezdésében  szereplő  tájékoztató  szerinti  határnapig  igényelt  feladatmutató
szerinti ellátotti számot kell bejegyezni.]”

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § - Szt. 134/H. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

29. §

Az Szt. a következő 134/G. és 134/H. §-sal egészül ki:

„134/H. §

(1) Annak a vér szerinti  vagy örökbefogadó szülőnek (e  § vonatkozásában a  [továbbiakban: ]
továbbiakban együtt:  szülő), akinek 2018. december 31-én végleges döntés alapján a vér szerinti
vagy  [örökbefogadott ]örökbe fogadott  gyermekére tekintettel ápolási díjra való jogosultsága áll
fenn, a járási hivatal – legkésőbb 2019. január 15-éig meghozott döntésével – 2019. január 1-jére
visszamenőleg hivatalból, a jogosultsági feltételek vizsgálata nélkül megállapítja az egyes szociális,
gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi ...
törvénnyel  megállapított  38.  §  szerinti  gyermekek otthongondozási  díjára  való  jogosultságát,  és
ezzel egyidejűleg rendelkezik az ápolási  díjra való jogosultság 2018. december 31-ei időponttal
történő megszüntetéséről.”

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § - Szt. 134/H. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

29. §

Az Szt. a következő 134/G. és 134/H. §-sal egészül ki:

„(4) A (3) bekezdés szerinti felülvizsgálat eredményétől függetlenül a gyermekek otthongondozási
[díjra]díjára való  [jogosultságát]jogosultságot 2019.  december  [31-ig]31-éig fennállónak  kell
tekinteni.  Ha  a  felülvizsgálat  eredményeként  megállapításra  kerül,  hogy  az  egyes  szociális,
gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi ...
törvénnyel megállapított 38. § szerinti gyermekek otthongondozási  [díjra]díjára való jogosultság
nem áll fenn, a jogosultságot 2019. december 31. napjával meg kell szüntetni.”
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Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § (1) bekezdés 16. pont
Módosítás jellege: módosítás

30. §

(1) Az Szt.
16. 42. § (4) [bekezdésében ]bekezdés nyitó szövegrészében, valamint b) és c) pontjában az „(1)
bekezdés  a)  pontja  szerinti”  [szövegrészek]szövegrész helyébe  az  „(1)  bekezdés  a)  pont  aa)
alpontja szerinti” szöveg,[,]

lép.

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § (1) bekezdés 18. pont
Módosítás jellege: módosítás

30. §

(1) Az Szt.
18.  44/A.  §  (1)  bekezdés  b)  pont  ba)  alpontjában  az  „ápolási  díjban”  szövegrész  helyébe  a
„gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban” szöveg, valamint az "és azt részére"
szövegrész helyébe az "és az ápolási díj esetében azt részére" szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § (1) bekezdés 23. pont
Módosítás jellege: módosítás

30. §

(1) Az Szt.
23. 75. § (9) [bekezdésében ]bekezdés b) pontjában a „(4) bekezdését” szövegrész helyébe a „(4)
bekezdését, a 94/G. §-t” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (1) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

31. §
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(1) Hatályát veszti az Szt.
c) 41. § (3) bekezdés a) pont  [ad) alpontjában]záró szövegrészében az „és állandó ápolásra,
gondozásra szorul” szövegrész,

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (1) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

31. §

(1) Hatályát veszti az Szt.
d)  43/A.  §  (3)  [bekezdésében  az  „  ,  amely  nem  haladhatja  meg  a  tíz  évet”
szövegrész,]bekezdése,

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

39. §

A Gyvt.  [VI/B.  Fejezet  Gyermekjóléti  szolgáltatás  cím  ]"A szolgáltatás  tartalma"  alcíme  a
következő 39/A. §-sal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. § - Gyvt. 131. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

50. §

A Gyvt. 131. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A jövedelemszámításnál – ha [a]e törvény másképpen nem rendelkezik – az Szt. 10. § (2)-(5)
bekezdése szerint kell eljárni.”

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 58. § - Gyvt. 185. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

58. §

A Gyvt. a következő 185. §-sal egészül ki:
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„185. §

(1)  Az  egyes  szociális,  gyermekvédelmi  tárgyú,  valamint  egyéb  kapcsolódó  törvények
módosításáról  szóló  2018.  évi  … törvénnyel  megállapított  84.  §  (2a)  bekezdését  és  90.  §  (1a)
bekezdését  a  2019.  január  1-jén  folyamatban  lévő  gyámrendelési  eljárásokban,  valamint  az
ideiglenes  hatályú  elhelyezésnek  és  a  nevelésbe  vételnek  a  2018.  december  31-ét  követő
felülvizsgálata során is alkalmazni kell azzal,  hogy a kirendelt gyermekvédelmi gyám személye
kizárólag  az  egyes  szociális,  gyermekvédelmi  tárgyú,  valamint  egyéb  kapcsolódó  törvények
módosításáról szóló 2018. évi … törvénnyel megállapított 84. § (2a) bekezdésében és 90. § (1a)
bekezdésében foglaltak miatt nem változtatható meg.

(2)  A  gyermekvédelmi  rendszerben  2019.  január  1-jén  szakmai  munkakörben  foglalkoztatott
személy tekintetében a bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában bűncselekmény miatt a
10/A. § (1) bekezdésében meghatározott foglalkoztatási tilalmat akkor kell alkalmazni, ha 2018.
december 31-ét követően indul büntetőeljárás a bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában
bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.”

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 60. § új p) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

60. §

A Gyvt.
p) 162. § (1) bekezdés f) pontjában a „82. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „38/A. § (4)
bekezdésében és a 82. § (1) bekezdésében” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. § (1) bekezdés a)-b) pont
Módosítás jellege: módosítás

63. §

(1) A Tbj.
a)  4.  §  a)  pont  5.  alpontjában[,  28.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában] a  „gyermeknevelési
támogatásban,”  szövegrész  helyébe  a  „gyermeknevelési  támogatásban,  a  gyermekek
otthongondozási díjában és” szöveg,
b)  9.  §  (3)  bekezdés  b)  pontjában, 28.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában,  29.  §  (4)  bekezdés  b)
pontjában  a  „gyermeknevelési  támogatásban,”  szövegrész  helyébe  a  „gyermeknevelési
támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában vagy” szöveg,

lép.
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Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. § (1) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

63. §

(1) A Tbj.
e) 28. § (1) bekezdés b) pontjában, 29. § (4) bekezdés b) pontjában a „gyermekgondozási segély,”
szövegrész helyébe az „a gyermekgondozási segély, a gyermekek otthongondozási díja, illetve”
szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § (2) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: elhagyás

(2) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
a)  18.  §  (2b)  bekezdésében  a  „csecsemőgondozási  díjban”  szövegrész  helyébe
„csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban” szöveg,
[b) 22. § (2) bekezdés b) pontjában a „gyermeknevelési támogatás” szövegrész helyébe a
„gyermeknevelési támogatás, az örökbefogadói díj” szöveg,]
c) 38. § (1) bekezdés e) pontjában az „és a csecsemőgondozási díj” szövegrész helyébe az „ , a
csecsemőgondozási díj és az örökbefogadói díj” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

66. §

[(1) Az Ebtv. 42/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Gyermekgondozási díjra jogosult
a) a  biztosított  szülő,  ha  a  gyermek  születését  megelőző  két  éven  belül  365  napon  át
biztosított volt,
b) az  anya,  valamint  a  40.  §  (4)  bekezdésében  meghatározott  személy,  aki  részére
csecsemőgondozási  díj  került  megállapításra  és  a  biztosítási  jogviszonya  a
csecsemőgondozási díjra való jogosultságának időtartama alatt megszűnt, feltéve, hogy a
csecsemőgondozási  díjra  való  jogosultsága  a  biztosítási  jogviszonyának  fennállása  alatt
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keletkezett és a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt,
és a gyermeket saját háztartásában neveli.”]

[(2)] Az Ebtv. 42/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a nevelőszülő a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya mellett egyidejűleg fennálló Tbj.
5. §-a szerinti biztosítási jogviszonnyal rendelkezik és ezen jogviszonyában azon nevelt gyermekére
tekintettel válik jogosulttá gyermekgondozási díjra, amelyre a 42/F. § szerinti gyermekgondozási díj
került  megállapításra,  az  (1)  bekezdés  a)  pontja  alkalmazásakor  a  nevelőszülőt  szülőnek  kell
tekinteni azzal, hogy az ellátásra való jogosultság kezdőnapját a nevelőszülő valamennyi biztosítási
jogviszonya tekintetében a 42/F. § (4) bekezdése szerint kell megállapítani.”

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

71. §

Az Ebtv. [– ]a „Táppénz” alcímet megelőzően [– ]a következő alcímmel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. § - Ebtv. 42/H. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

71. §

Az Ebtv. – a „Táppénz” alcímet megelőzően – a következő alcímmel egészül ki:

„(5) Az örökbefogadói díj a 42/C. § (1) bekezdés g) pontja szerinti esetben legfeljebb a [42/H. § ]
(2) bekezdésben meghatározott időpontig jár.”

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. §
Módosítás jellege: módosítás

72. §

Az Ebtv. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő  [82/O]82/P. és  [82/P]82/Q. §-sal egészül
ki:

„[82/O. §

Az  egyes  szociális,  gyermekvédelmi  tárgyú,  valamint  egyéb  kapcsolódó  törvények
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módosításáról  szóló  2018.  évi  ...  törvénnyel  megállapított  42/F.  §  szerinti  jogosultságra
vonatkozó  rendelkezéseket  –  ha  az  egyéb  jogosultsági  feltételek  fennállnak  –  azon  2020.
január  1-jén  nevelőszülői  foglalkoztatási  jogviszonyban  nevelt  gyermekre  tekintettel  is
alkalmazni kell, akinek elhelyezéséről a gyámhatóság 2020. január 1-jén megelőzően hozott
véglegessé vált döntést.]

82/P. §

Az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2018. évi  ...  törvénnyel  megállapított  [42/H]42/F. § szerinti  [örökbefogadói díjra való ]
jogosultságra vonatkozó rendelkezéseket – ha az egyéb jogosultsági feltételek fennállnak – [a 2019.
december 31-ét követően örökbefogadási szándékkal nevelésbe vett gyermekek esetén ]azon
2020.  január  1-jén  nevelőszülői  foglalkoztatási  jogviszonyban  nevelt  gyermekre  tekintettel  is
alkalmazni kell, [alkalmazni.]akinek elhelyezéséről a gyámhatóság 2020. január 1-jét megelőzően
hozott véglegessé vált döntést.

82/Q. §

Az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2018. évi ... törvénnyel megállapított 42/H. § szerinti örökbefogadói díjra való jogosultságra
vonatkozó rendelkezéseket – ha az egyéb jogosultsági feltételek fennállnak – a 2019. december 31-
ét követően örökbefogadási szándékkal nevelésbe vett gyermekek esetén kell alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 73. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

73. §

(1) Az Ebtv.
a) 42/C. § (1) bekezdés b) pontjában a „gyermekgondozási támogatást” szövegrész helyébe a
„gyermekgondozási támogatást, a jogosult nem ugyanazon gyermekére tekintettel megállapított
gyermekek otthongondozási díját” szöveg,
b) 42/E. § (1) bekezdés b) pontjában a "magyar nyelvű nappali képzésben" szövegrész helyébe az
"a külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzés kivételével teljes idejű
képzésben" szöveg,  valamint  a  „rendelkezik,  azzal,  hogy” szövegrész helyébe a  „rendelkezik
azzal, hogy” szöveg[ lép.]

lép.

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 77. § (2) bekezdés - Cst. 20/B. § (2a) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás
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(2) A Cst. 20/B. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Nem jogosult az (1) bekezdés szerinti ellátásra az örökbe fogadni szándékozó személy
c)  ha  a  gyermek  után  a  kötelező  egészségbiztosítás  [pénzbeli  ]ellátásairól  szóló  1997.  évi
LXXXIII. törvény 42/H. §-a szerinti örökbefogadói díjban részesül vagy részesült.”

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 78. § - Cst. 27. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont
Módosítás jellege: módosítás

78. §

A Cst. 27. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem jár gyermekgondozási támogatás annak a személynek, aki)

„a) az Szt. 4. §-a (1) bekezdésének i) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátás valamelyikében
részesül, ide nem értve

aa)  a  gyermekgondozási  támogatást,  valamint  a  gyermekgondozási  támogatás  folyósítása
mellett végzett kereső tevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, továbbá az Szt. 43.
§-a szerinti kiemelt ápolási díjnak vagy az Szt. 43/A. §-a szerinti emelt összegű ápolási díjnak
az Szt. 44. § (2) bekezdése szerinti összegét,
ab)  a  gyermekgondozást  segítő  ellátásra  való  jogosultság  esetében a  társadalombiztosítási
nyugellátást, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint társadalombiztosítási
nyugellátással egy tekintet alá eső ellátást,  a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által
folyósított  ellátásokról  szóló  kormányrendelet  alapján  folyósított  ellátást,  az  egyházi  jogi
személy által folyósított egyházi, felekezeti nyugdíjat, a korhatár előtti ellátást, a szolgálati
járandóságot, a táncművészeti életjáradékot, az átmeneti bányászjáradékot, a nem ugyanazon
gyermek után folyósított csecsemőgondozási díjat  [valamint a ]és  gyermekgondozási díjat,
az ugyanazon gyermekre tekintettel folyósított gyermekek otthongondozási díjának az Szt.
39/A.  §  (3)  bekezdése  szerinti  összegét,  a  nem  ugyanazon  gyermek  után  megállapított
gyermekek otthongondozási díját, továbbá a rehabilitációs járadékot, rokkantsági járadékot, a
megváltozott  munkaképességű  személyek  ellátásait,  a  bányászok  egészségkárosodási
járadékát, a tartós ápolást végzők időskori támogatását,
ac) a gyermeknevelési támogatás esetében a gyermekek otthongondozási díját;”

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 82. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

82. §

[(1) A Cst.
a) 27. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „az Szt. 43. §-a szerinti kiemelt ápolási
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díjnak vagy az Szt. 43/A. §-a szerinti emelt összegű ápolási díjnak az Szt. 44. § (2) bekezdése
szerinti  összegét”  szövegrész  helyébe az  „az ugyanazon gyermekre  tekintettel  folyósított
gyermekek otthongondozási díjának az Szt. 39/A. § (3) bekezdése szerinti összegét, továbbá
a kiemelt ápolási díjnak vagy az emelt összegű ápolási díjnak az Szt. 44. § (2) bekezdése
szerinti összegét” szöveg,
b) 27. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „a nem ugyanazon gyermek után folyósított
csecsemőgondozási díjat valamint a gyermekgondozási díjat, továbbá” szövegrész helyébe
az  „a  nem  ugyanazon  gyermek  után  folyósított  csecsemőgondozási  díjat  és
gyermekgondozási  díjat,  a  nem  ugyanazon  gyermek  után  megállapított  gyermekek
otthongondozási díját, továbbá” szöveg

lép.]

[(2)] A Cst. 27. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „csecsemőgondozási díjat” szövegrész
helyébe a „csecsemőgondozási díjat, örökbefogadói díjat” szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 89. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás

89. §

Az Mmtv.
b) 12. § (1) és (2) bekezdésében az „ellátás összege” szövegrész helyébe az „ellátás havi összege”
szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 92. §
Módosítás jellege: módosítás

92. §

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
a)  41.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában,  110.  §  (1)  bekezdés  9.  pont  b)  alpontjában  a
„csecsemőgondozási  díjban”  szövegrész  helyébe  „csecsemőgondozási  díjban,  örökbefogadói
díjban” szöveg,
b)  48/L.  §  a)  pontjában[,  5.  melléklet  1.  pont  e)  alpontjában] a  „csecsemőgondozási  díj”
szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj” szöveg,
[c) 5. melléklet 7. pont d) alpontjában az „a csecsemőgondozási díjnak” szövegrész helyébe
az „a csecsemőgondozási díjnak, az örökbefogadói díjnak” szöveg]

lép.
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Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 100. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az 1. § (2) bekezdése, a 3. § (2) bekezdése, a 30. § (2) bekezdése, a 31. § (2) bekezdése, a 32. §
(2) bekezdése, a 33. § (2) bekezdése, a 34. §, a 44. §, a 45. §, a 48. § (3) bekezdése, a 49. § (2)
bekezdése, az 59. §, a 62. §, a 63. § (2) bekezdése, a 64. § (2) bekezdése, a 65-72. §, a 73. § (2)
bekezdése, a 74-[81]77. §, a 79-82. §[ (2) bekezdése], a 85. § (2) bekezdése, a 90. §, a 92. §, a 94.
§, a 95. §, a 96. § (2) bekezdése, a 97. §, a 99. § (3) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 40.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 3. § (1) bekezdés …alpontjában az „az …

2. 4. § - Szt. 3. § (9) bekezdés … ellenszolgáltatás[,] és…

3.
11. § - Szt. 34. § (7) bekezdés c) 
pont

[munkaerő-piaci]munkaerőpiaci programban…

4. 11. § - Szt. 34. § (8) bekezdés …(1) [bekezdés]bekezdése alapján…

5. 12. § - Szt. 38. § (4) bekezdés … tényt[,] az…

6. 12. § - Szt. 39/A. § (2) bekezdés …(5) [bekezdésben]bekezdésében lefolytatott…

7.
12. § - Szt. 39/B. § (1) bekezdés a) 
pont ac) alpont

…csak [az]a szülő…

8.
12. § - Szt. 39/B. § (5) bekezdés c) 
pont

…jogosultság [kezdő napját ]kezdőnapját 
megelőző …

9. 12. § - Szt. 39/C. § (2) bekezdés …elkészítéséért a 2019.…

10.
13. § (5) bekezdés - Szt. 41. § (5) 
bekezdés

…elkészítéséért a 2019.…

11.
26. § - Szt. 99/C. § (4) bekezdés a) 
pont

…a [munka szakpszichológus ]munka-
szakpszichológus vagy … 
…és [szervezet szakpszichológus]szervezet-
szakpszichológus,…

12.
29. § - Szt. 134/G. § (1) bekezdés 
a) pont

…bejegyzett [népkonyha szolgáltatás ]
népkonyha-szolgáltatás 2018.…
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

13.
29. § - Szt. 134/G. § (1) bekezdés 
b) pont

…új [népkonyha szolgáltatás]népkonyha-
szolgáltatás,… 
…új [népkonyha szolgáltatásra ]népkonyha-
szolgáltatásra vonatkozó …

14. 29. § - Szt. 134/G. § (3) bekezdés
…a [népkonyha szolgáltatás ]népkonyha-
szolgáltatás nyújtását …

15. 29. § - Szt. 134/H. § (2) bekezdés
…eredményeként a szülő … 
…vagy [örökbefogadott ]örökbe fogadott 
gyermekére …

16. 30. § (1) bekezdés 22. pont … megfelelő” szöveg,

17. 30. § (2) bekezdés b) pont …helyébe a „csecsemőgondozási …

18.
36. § - Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés 
b) pont nyitó szövegrész

…a [lelkiismeret]lelkiismereti és… 
…a [lelkiismeret]lelkiismereti és…

19.
38. § - Gyvt. 38/A. § (7) bekezdés 
c) pont

…nyújtó [szervek]szerv és [személyek]személy 
a…

20. 39. § - Gyvt. 39/A. § (4) bekezdés
…szolgáltatás [igénybevevője ]igénybe vevője az 
…

21. 39. § - Gyvt. 39/A. § (5) bekezdés …az [igénybevevő ]igénybe vevő felé …

22. 59. § - Gyvt. 186. § (2) bekezdés …(6) [bekezdésben]bekezdésében és…

23. 63. § (2) bekezdés a) pont …helyébe a „csecsemőgondozási …

24. 64. § (2) bekezdés a) pont …helyébe a „csecsemőgondozási …

25. 67. § - Ebtv. 42/B. § (1b) bekezdés
…díj [örökbefogadott ]örökbe fogadott 
gyermekre …

26. 68. § - Ebtv. 42/D. § (11) bekezdés
…(1) [bekezdésében]bekezdésben 
meghatározott…

27. 69. § - Ebtv. 42/F. § (6) bekezdés
…és [vérszerinti ]vér szerinti vagy 
[örökbefogadott ]örökbe fogadott gyermek …

28. 71. § - Ebtv. 42/H. § (2) bekezdés …(1)-(3) [bekezdés]bekezdése szerint…

29. 71. § - Ebtv. 42/H. § (3) bekezdés
…jogosultság [kezdő napján ]kezdőnapján 
érvényes …

30. 73. § (2) bekezdés i) pont …(2) [bekezdésben]bekezdésében a…

31.
78. § - Cst. 27. § (1) bekezdés a) 
pont nyitó szövegrész

… [§-a]§ (1) [bekezdésének]bekezdés i)…

32. 89. § d) pont
…pontjában [a „rá ]az „a rá irányadó” … 
…az [„öregségi” ]„az öregségi” szöveg

Indokolás

1. A módosítás szövegezési pontosítást tartalmaz. 

18



2. A módosítás szövegezési pontosítást tartalmaz. 
3. A módosítás szövegezési pontosítást tartalmaz. 
4. A módosítás szövegezési pontosítást tartalmaz. 
5. A módosítás szövegezési pontosítást tartalmaz. 
6. A módosítás szövegezési pontosítást tartalmaz. 
7. A módosítás kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
8. A módosítás szövegezési pontosítást tartalmaz. 
9. A módosítás szövegezési pontosítást tartalmaz. 
10. A hajléktalan személyek nappali ellátásához kapcsolt külső férőhelyek szakmai tartalma teljes
egészében megegyezik az átmeneti szálláshoz kapcsolódó külső férőhelyekéhez, ezért szükséges,
hogy azokkal megegyező finanszírozásban részesüljenek. A módosító javaslat alapján biztosítottá
válik,  hogy  a  nappali  intézményhez  kapcsolt  külső  férőhely  is  részesülhessen  költségvetési
támogatásban már a 2019. évben is. 
11. A módosítás kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
12. A módosítás szövegezési pontosítást tartalmaz. 
13. 2019. január 1-jétől csak olyan településen indítható új népkonyha szolgáltatás, ahol ahhoz a
helyi  önkormányzat  hozzájárul.  A hozzájárulás  annak  vizsgálata  érdekében  szükséges,  hogy az
önkormányzat által működtetett szociális ellátórendszerbe bele lehet-e illeszteni az egyéb fenntartók
által nyújtott népkonyha szolgáltatást. A Költségvetési törvény népkonyhára vonatkozó „ütközési”
szabálya szerint egy nap ugyanazon ellátott után csak egy szolgáltató vehet igénybe támogatást. A
népkonyhára is jelentenie kell a fenntartóknak 2019. január 1-jétől, így ütközés esetén csak egy
fenntartó  hívhatna  le  támogatást,  azonban  ez  hátrányosan  érintené  a  szolgáltatásnyújtást,  így
hosszabb felkészülési időt szükséges biztosítani. Ennek érdekében a módosító javaslat kimondja,
hogy az ütközés csak 2019. május 1-jétől járna költségvetési támogatás visszavonásával. 
14. A helyi önkormányzatok által nyújtott szociális szolgáltatások esetén a finanszírozási rendszerbe
történő befogadás nem feltétele az állami támogatásnak, így nem értelmezhető a befogadott ellátotti
létszám bejegyzése a szolgáltatói nyilvántartásba. 
15. A módosítás szövegezési pontosítást tartalmaz. 
16. A módosítás szövegezési pontosítást tartalmaz. 
17. A módosítás kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
18. A módosítás szövegezési pontosítást tartalmaz. 
19. A módosítás szövegezési pontosítást tartalmaz. 
20. A módosítás szövegezési pontosítást tartalmaz. 
21. A módosítás szövegezési pontosítást tartalmaz. 
22. A módosítás szövegezési pontosítást tartalmaz. 
23. A módosítás szövegezési pontosítást tartalmaz. 
24. Tekintettel  arra,  hogy a Gyvt.-be a  foglalkoztatási  tilalmak körébe beemelésre kerül  egy új
bűncselekmény,  a  bántalmazás  közfeladatot  ellátó  személy  eljárásában,  szükséges  az  ehhez
kapcsolódó átmeneti rendelkezés megalkotása. 
25. A Gyvt.  38/A.  §  új  (4)  bekezdése  értelmében  a  Biztos  Kezdet  Gyerekház  Dokumentációs
Rendszert  a  Kormány rendeletében kijelölt  szerv  vezeti.  Szükséges,  hogy a Gyvt.  felhatalmazó
rendelkezései között is megjelenjen a kijelölésre történő felhatalmazás a Kormány számára.
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26. A módosítás szövegezési pontosítást tartalmaz. 
27. A módosítás szövegezési pontosítást tartalmaz. 
28. A módosítás a törvényjavaslat 63. § (2) bekezdésében foglaltakkal való összhang megteremtését
szolgálja. 
29. A  rendelkezés  elhagyása  indokolt,  mert  annak  tartalma  megegyezik  a  jelenleg  hatályos
szöveggel. 
30. A módosítás szövegezési pontosítást tartalmaz. 
31. A módosítás szövegezési pontosítást tartalmaz. 
32. A  módosítás  más  folyamatban  lévő  törvényjavaslati  módosítással  való  koherencia
megteremtését célozza. 
33. A módosító javaslat az ún. "diplomás gyedre" való jogosultságot kiterjeszti azokra a magyar
állampolgárságú  hallgatókra  is,  akik  hazai  felsőoktatási  intézményben,  de  nem magyar  nyelvű
képzésben tanulnak. A javasolt szöveg a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.)
Korm.  rendeletben  szereplő,  a  „külföldi  állampolgárok számára  hirdetett,  idegen  nyelven  folyó
képzés”  fogalmának  átemelésével  tartja  fent  a  továbbiakban  is  indokolt  kivételi  kört.  Ezen
túlmenően a módosítás szövegezési pontosítást is tartalmaz. 
34. A módosítás szövegezési pontosítást tartalmaz. 
35. A módosító indítvány a normavilágosság követelményének megfelelően, valamint a jogszabály-
szerkesztés  és  -feltöltés  során  felmerült  adminisztrációs  hiba  korrekciójára  összevonja  a
családtámogatási törvény 27. § (1) bekezdés a) pontjára vonatkozó valamennyi, 2019. január 1-jei
időponttal  hatályba  léptetendő  módosítást.  Emellett  egyértelműbbé  teszi  az  egyes
gyermekgondozási  támogatási  formáknak  az  újonnan,  a  szociális  törvény  Javaslat  szerinti
módosításával  bevezetett  ún.  gyermekek  otthongondozási  díjával  való  együttfolyósítására
vonatkozó szabályokat. 
36. A módosító indítvány kodifikációs jellegű pontosítást tartalmaz azzal összefüggésben, hogy egy
másik  módosítóponttal  a  családtámogatási  törvény  27.  §  (1)  bekezdés  a) pontjára  vonatkozó
valamennyi, 2019. január 1-jei időponttal hatályba léptetendő módosítás egy rendelkezésbe került. 
37. A törvényjavaslat 89. § b) pontjában foglalt szövegpontosító módosítást indokolt átvezetni a
megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXCI. törvény 12. § (2) bekezdésében is. 
38. A módosítás más folyamatban lévő módosítással való összhang megteremtését célozza. 
39. A módosítás a családtámogatási törvény 27. § (1) bekezdés a) pontjával kapcsolatos (a Javaslat
78. §-át és 82. § (1) bekezdését érintő) módosítópontokkal összefüggésben korrigálja a Javaslat
hatályba léptető rendelkezését. 
40. Nyelvhelyességi pontosítások. 
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