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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  törvényeknek  a  nagyszülői
gyermekgondozási  díj  bevezetésével  kapcsolatos  módosításáról szóló  T/6191.  számú
törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő. 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 3. §
Módosítás jellege: kiegészítés

3. §

Az Ebtv. 42. §-a a következő (4c) bekezdéssel egészül ki:

„(4c) Ha a csecsemőgondozási díjra jogosult megfelel a 42/E. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja
szerinti  feltételeknek,  az  ellátás  összege  nem  lehet  kevesebb  a  42/E.  §  (5)  bekezdésében
meghatározott összegnél.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 3. §
Módosítás jellege: kiegészítés

3. §

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

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

aa) a 42/A. § alapján gyermekgondozási díjra nem jogosult,
ab)  a  gyermeke  születését  megelőző  két  éven  belül  államilag  elismert  felsőoktatási
intézményben  a  külföldi  állampolgárok  számára  hirdetett,  idegen  nyelven  folyó  képzés



kivételével teljes idejű képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik
azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe,
ac) a gyermeke az ab) alpont szerinti hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói
jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik,
ad) a gyermeket saját háztartásában neveli,
ae) magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és
af) a gyermek születésének napján rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel; vagy

b) akinek
ba) gyermeke az a) pont alapján megállapított gyermekgondozási díj igénybevétele alatt, vagy
annak megszűnését követő egy éven belül születik, és
bb) tekintetében az a) pont aa) és ad)-af) alpontjában meghatározottak fennállnak.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § új a)-c) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

5. §

Az Ebtv.
a)  42.  §  (1)  bekezdésében  a  „csecsemőgondozási  díj  összege”  szövegrész  helyébe  a
„csecsemőgondozási díj összege – figyelemmel a (4c) bekezdésben foglaltakra –” szöveg,
b) 42/D. § (2) bekezdésében és 42/E. § (8) bekezdésében az „(1) bekezdés b) pontja” szövegrész
helyébe az „(1) bekezdés a) pont ab) alpontja” szöveg,
c) 42/E. § (3) bekezdés b) pontjában az „(1) bekezdés b)-f) pontjában" szövegrész helyébe az „(1)
bekezdés a) pont ab)-af) alpontjában vagy b) pont bb) alpontjában” szöveg,

lép.

Indokolás

1.,  3. A módosító  javaslat  célja  a  gyermekgondozási  díjra  (a  továbbiakban:  GYED) vonatkozó
kedvező  szabály  kiterjesztése  a  csecsemőgondozási  díjra  is,  annak  érdekében,  hogy  akik  a
gyermekük  születését  megelőző  két  éven  belül  rendelkeznek  legalább  2  félév  aktív  hallgatói
jogviszonnyal, azoknak a csecsemőgondozási díj összege – a GYED összegéhez hasonlóan – ne
legyen  kevesebb,  mint  a  minimálbér/garantált  bérminimum  alapján  megállapított  úgynevezett
„diplomás GYED”, melyre jogosultak lehettek volna, ha nem lett volna meg a szükséges biztosítási
idejük. A módosítás megfelel az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat  (a  továbbiakban:  HHSZ)  42.  §  b)  pontjában  foglaltaknak,  tekintettel  arra,  hogy  a
módosítás tartalmilag összefügg a gyermekgondozási díj szabályozásával. A nagyszülői GYED-hez
hasonlóan, ezen módosítás is a minél fiatalabb korban történő gyermekvállalás elősegítése, a család
és a munka összeegyeztethetősége érdekében szükséges. Technikai jellegű, az Ebtv. normaszövege
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az  1.  módosítópontban  javasolt  módosításokkal  való  belső  koherenciájának  megtartását  segítő
pontosítások. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

2. A módosító  javaslat  azon  felsőoktatási  hallgatók,  pályakezdő  diplomások  gyermekvállalását
segítené elő, akik úgy döntenek, hogy minél fiatalabb korukban, és minél kisebb korkülönbséggel
szeretnének gyermekeket vállalni, és a megfelelő biztosítási idő hiányában esetlegesen a második,
vagy harmadik gyermekük születése után már gyermekgondozási díjra nem lennének jogosultak. A
módosító  javaslat  lehetővé  teszi,  hogy ha  az  úgynevezett  „diplomás  GYED-re”  jogosultnak  az
ellátás folyósítása alatt, vagy annak megszűnését követő egy éven belül újabb gyermeke (második,
harmadik, többedik) születik, ezen gyermek(ek) után is kaphat „diplomás GYED-et”. A módosító
javaslat a HHSZ 42. § b) pontjában foglaltak megfelel, tekintettel arra, hogy a módosítás tartalmilag
összefügg  a  gyermekgondozási  díj  szabályozásával,  segíti  a  munka  és  a  családi  élet
összeegyeztetését. 
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