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Egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/3623. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot fogalmazott meg.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2018. 12. 04. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Korózs Lajos (MSZP)
Módosítópont: T/3623/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (1)-(3) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

9. §

[(1) Az Szt. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A jogosult  részére  jövedelme  kiegészítésére,  pótlására,  illetve  a  különös  méltánylást
érdemlő személyes élethelyzetére figyelemmel pénzbeli szociális ellátás nyújtható.”

(2) Az Szt. 25. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A különös méltánylást érdemlő személyes élethelyzetre figyelemmel nyújtható pénzbeli
szociális ellátás a tartós ápolást végzők időskori támogatása.”

(3) Az Szt. 25. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szociális rászorultság esetén a jogosult számára)

„a) a járási hivatal – az e törvényben meghatározott feltételek szerint –
aa) időskorúak járadékát,
ab) foglalkoztatást helyettesítő támogatást,
ac) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást,
ad) gyermekek otthongondozási díját,
ae) a  41.  §  (1)  bekezdése  szerinti  ápolási  díjat,  a  43.  §  szerinti  ápolási  díjat  (a
továbbiakban:  kiemelt  ápolási  díj),  a  43/A.  §  (1)  bekezdése  szerinti  ápolási  díjat  (a
továbbiakban: emelt összegű ápolási díj);”

[állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).]]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
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Benyújtó: Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Korózs Lajos (MSZP)
Módosítópont: T/3623/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § - Szt. 39/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

12. §

Az Szt. a következő alcímmel egészül ki:

„39/A. §

(1) A gyermekek otthongondozási díjának havi összege a [2019. évben 100 000 forint. A 2019. évet
követően a gyermekek otthongondozási  díjának ]mindenkori  minimálbér  havi  [összegéről az
Országgyűlés  a  központi  költségvetésről  szóló  törvény  elfogadásával  egyidejűleg
dönt]összegével azonos.”

T/3623/4/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4., 5. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Korózs Lajos (MSZP)
Módosítópont: T/3623/4/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. §
Módosítás jellege: módosítás

16. §

Az Szt. 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ápolási díj havi összege a  [központi költségvetésről szóló törvényben ](2) bekezdésben
meghatározott alapösszeg

a) [115%-a]100%-a a 41. § (1) bekezdésében meghatározott esetben,
b) [207%-a]180%-a a kiemelt ápolási díj esetében,
c) [173%-a]150%-a az emelt összegű ápolási díj esetében.

(1a) Az ápolási díj havi alapösszege a mindenkori minimálbér havi összegével azonos.”

T/3623/4/1-4. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4., 5. 

Megjegyzés: Támogatása esetén további jogtechnikai pontosítása szükséges. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Korózs Lajos (MSZP)
Módosítópont: T/3623/4/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

29. §

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

T/3623/4/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4., 5. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Korózs Lajos (MSZP)
Módosítópont: T/3623/4/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § - Szt. 134/H. §
Módosítás jellege: elhagyás

29. §

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

„[134/H. §
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(1) Annak a vér szerinti vagy örökbefogadó szülőnek (e § vonatkozásában a továbbiakban:
szülő),  akinek  2018.  december  31-én  végleges  döntés  alapján  a  vér  szerinti  vagy
örökbefogadott 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.

(2) Az  ápolási  díj  megállapítása  iránt  benyújtott  kérelem  alapján  2018.  december  31-én
folyamatban lévő ügyben a 2018. december 31-én hatályos rendelkezések szerint kell eljárni.
Ha  az  eljárás  eredményeként  szülő  részére,  annak  vér  szerinti  vagy  örökbefogadott
gyermekére tekintettel kerül az ápolási díjra való jogosultság megállapításra, a járási hivatal
az  ápolási  díjra  való  jogosultság  2018.  december  31-éig  terjedő  időtartamra  történő
megállapításával  egyidejűleg  –  2019.  január 1-jétől  kezdődően – hivatalból  megállapítja  a
szülőnek az egyes  szociális,  gyermekvédelmi tárgyú,  valamint egyéb kapcsolódó törvények
módosításáról  szóló  2018.  évi  ...  törvénnyel  megállapított  38.  §  szerinti  gyermekek
otthongondozási díjára való jogosultságát is.

(3) Az (1) bekezdés alapján hivatalból, a jogosultsági feltételek vizsgálata nélkül megállapított
gyermekek  otthongondozási  díjára  való  jogosultság  feltételeinek  fennállása  iránti
felülvizsgálatot 2019. július 1-je és december 31-e között le kell folytatni, ha

a) az ápolási díjra 2018. december 31-én fennálló jogosultság az Szt. 2018. december 31-én
hatályos 41. § (1) bekezdése alapján került megállapításra, vagy
b) az ápolási díjra 2018. december 31-én fennálló jogosultság az Szt. 2018. december 31-én
hatályos  43.  §-a  vagy  43/A.  §-a  alapján  került  megállapításra,  és  az  ápolási  díjra  való
jogosultság  Szt.  25.  §  (4)  bekezdés  a)  pontja  szerinti,  kötelezően  elvégzendő
felülvizsgálatának megindítása 2019. január 1-je és december 31-e között lenne esedékes.

(4) A  (3)  bekezdés  szerinti  felülvizsgálat  eredményétől  függetlenül  a  gyermekek
otthongondozási díjra való jogosultságát 2019. december 31-ig 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 való jogosultság nem áll fenn, a
jogosultságot 2019. december 31. napjával meg kell szüntetni.

(5) Ha a gyermekek otthongondozási díjára jogosult szülő 2018. december 31-én a gyermekére
tekintettel az Szt. 2018. december 31-én hatályos 43. §-a vagy 43/A. §-a alapján emelt összegű
vagy  kiemelt  ápolási  díjra  volt  jogosult,  és  az  Szt.  25.  §  (4)  bekezdés  a)  pontja  szerinti,
kötelezően  elvégzendő  felülvizsgálat  megindítása  2019.  december  31-ét  követően  lenne
esedékes, a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság feltételeinek fennállása iránti
felülvizsgálatot az ápolási díjra való jogosultság felülvizsgálata tekintetében a korábbiakban
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előírt határidőben kell elvégezni.]”

T/3623/4/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4., 5. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Arató Gergely (DK)
Módosítópont: T/3623/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 69. §
Módosítás jellege: módosítás

69. §

Az Ebtv. 42/E. § (1) bekezdése és a 42/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

[„42/F. §

(1) A 42/A. § (1) bekezdésében és a 42/E. § (1) bekezdésében foglaltakon túl gyermekgondozási
díjra  jogosult  a  nevelőszülő  a  nevelőszülői  foglalkoztatási  jogviszony  fennállásának
időtartama alatt a nevelt gyermekre tekintettel, ha a nevelőszülő a nevelt gyermek nevelésbe
vételét  megelőző  két  éven  belül  365  napon  át  biztosított  volt  és  a  gyermeket  saját
háztartásában neveli.

(2) A gyermek születését követő 169. napot megelőzően a nevelőszülő részére nem jár az (1)
bekezdés szerinti gyermekgondozási díj arra az időszakra, amikor a nevelőszülő bármilyen
jogviszonyban  –  ide  nem  értve  a  nevelőszülői  foglalkoztatási  jogviszonyban  végzett
tevékenységet – keresőtevékenységet folytat.

(3) Ha  a  nevelőszülő  egyidejűleg  több  olyan  nevelt  gyermekről  is  gondoskodik,  akire
tekintettel  gyermekgondozási  díjra  válna  jogosulttá,  választása  szerint  csak  egy  nevelt
gyermekre tekintettel jogosult gyermekgondozási díjra.

(4) A gyermekgondozási  díj  az  (1)  bekezdés  alapján  legkorábban  a  gyermek  nevelésbe
vételének napjától a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.

(5) A nevelt gyermek után járó gyermekgondozási díj alapja a gyermekgondozási díjra való
jogosultság  első  napján  érvényes  minimálbér  55%-a,  a  gyermekgondozási  díj  összege  a
naptári napi alap 70%-a.
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(6) Ha a nevelőszülő  nevelt  gyermek és  vérszerinti  vagy  örökbefogadott  gyermek után is
jogosult egyidejűleg gyermekgondozási díjra, a 42/A. § (1) bekezdése alapján megállapított
gyermekgondozási díj összegét az (1) bekezdés alapján megállapított gyermekgondozási díj
összege nem érinti.

(7) Az (1)-(6) bekezdés szerint megállapított gyermekgondozási díjra alkalmazni kell a 42/A. §
(4) bekezdését, a 42/C. § (1) és (3) bekezdését, a 42/D. § (4), (7) és (8) bekezdését azzal, hogy a
42/C.  §  (1)  bekezdés  d)  pontja  alkalmazásában  nem  minősül  keresőtevékenységnek  a
nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység.”]

„42/E. §

(1) A 42/A. § (1) bekezdésében foglaltakon túl gyermekgondozási díjra jogosult az a szülő nő is, aki
az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

a) a 42/A. § alapján gyermekgondozási díjra nem jogosult,
b) a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben
nappali képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, azzal, hogy egy
félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe,
c) a gyermeke a b) pont szerinti hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony
szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik,
d) a gyermeket saját háztartásában neveli,
e) magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és
f) a gyermek születésének napján rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.

42/F. §

(1) A 42/A. § (1) bekezdésében és a 42/E. § (1) bekezdésében foglaltakon túl gyermekgondozási
díjra jogosult a nevelőszülő a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony fennállásának időtartama alatt
a nevelt gyermekre tekintettel, ha a nevelőszülő a nevelt gyermek nevelésbe vételét megelőző két
éven belül 365 napon át biztosított volt és a gyermeket saját háztartásában neveli.

(2)  A gyermek születését  követő  169.  napot  megelőzően a  nevelőszülő  részére  nem jár  az  (1)
bekezdés  szerinti  gyermekgondozási  díj  arra  az  időszakra,  amikor  a  nevelőszülő  bármilyen
jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet
– keresőtevékenységet folytat.

(3) Ha a nevelőszülő egyidejűleg több olyan nevelt gyermekről is gondoskodik, akire tekintettel
gyermekgondozási díjra válna jogosulttá, választása szerint csak egy nevelt gyermekre tekintettel
jogosult gyermekgondozási díjra.

(4) A gyermekgondozási díj az (1) bekezdés alapján legkorábban a gyermek nevelésbe vételének
napjától a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.

(5)  A nevelt  gyermek  után  járó  gyermekgondozási  díj  alapja  a  gyermekgondozási  díjra  való
jogosultság első napján érvényes minimálbér 55%-a, a gyermekgondozási díj összege a naptári napi
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alap 70%-a.

(6) Ha a nevelőszülő nevelt gyermek és vérszerinti vagy örökbefogadott gyermek után is jogosult
egyidejűleg  gyermekgondozási  díjra,  a  42/A.  §  (1)  bekezdése  alapján  megállapított
gyermekgondozási díj összegét az (1) bekezdés alapján megállapított gyermekgondozási díj összege
nem érinti.

(7) Az (1)-(6) bekezdés szerint megállapított gyermekgondozási díjra alkalmazni kell a 42/A. § (4)
bekezdését, a 42/C. § (1) és (3) bekezdését, a 42/D. § (4), (7) és (8) bekezdését azzal, hogy a 42/C.
§  (1)  bekezdés  d)  pontja  alkalmazásában  nem  minősül  keresőtevékenységnek  a  nevelőszülői
foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység.”

Megjegyzés: Támogatása esetén további jogtechnikai pontosítása szükséges. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Korózs Lajos (MSZP)
Módosítópont: T/3623/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 100. §
Módosítás jellege: módosítás

100. §

[(1)] Ez a törvény [– a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – ]2019. január 1-jén lép hatályba.

[(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. §, a 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.]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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