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Előterjesztői indokolás

az egyes tűrvénvekuck a kisgycnnckkd otthon li•, ők sziin•ik<.·zct<: létrehozásával
iisszcfüggú médosításárúl szóló

2021. évi .... tőrvényhez

Általános indokolás

Magyarországon a családok védelme. úgyszintén a családok és az anyák támogatása, a
kisgyermckükd gondozó és nevelő szülőknek történő segítségnyújtús meghatározó é·s kiemelt
kiadat. l.rrc figyelemmel a jelen szabúlyodis célja lehetőséget biztosítani a kisgyermekkel
otthon lévő szülők számúra. hogy a gyermek nevelésével és gondozásával összehangoltan.
szabad döntésük szerint a foglalkoztatúsban részt vegyenek rugalmas keretek között. személyes
közrcműködéssc 1. ezáltal gazdaS:igi előnyhöz is jussanak. továbbá szociál is és ku I tunil is jel legű
előnyökben is részesüljenek,

;\ szövetkezeti fonna egy olyan jellegű társns vállalkozás. amely hagynruányait. sajútossúgait
és igahill aktuális crcdménvcit tekintve tagjai xzárnára sokoldalú előnyök biztosítására képes,
1\ sz.ií,etkezethen minden tagnak egy szavazata van (..L'gy tag- egy :-v;i,·,11at'· elve}. a tagsági

_1ngv1sznn) rugalmas. nincsen munkavállalási kényszer. a tagok a személyes
közrcműködésükről autonóm döntenek megállapodva a szövetkezettel. ;\ tagok a
kőzrcműkődcsük arányában részesülnek jövedelemben és vehetik igé·nyhc a szövetkezet
szolgúltatúsait. részesülhetnek a szövetkezeti forrna előnyeiből. Fontos továbbá az is. hogy a
szövetkezetnek nincsen foglalkoztatási kőtclezcttscge. i\ szövetkezet a piaci szereplők számára
folyamatos. rugalmas. szakszerű. az igényeiknek megfelelő szolgúltatúst képes nyújtani,
mcgpcdig akként. hogy a foglalkoztatással járó adminisztrációs feladatokat is ellátja. A
szabályozás mindezekre figyelemmel állítja a szövetkezeti formát a fókuszba.

A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezett· olyan speciális szövctki..·zcl. amely az 0rintctlek
szúm,ira a gyermekneveléssel és gondo1ússal összccgycztethetöen rugalmas roglalkoz.tatásL
jö, edclc111szer1isi lchcttís(·gt'l bi1.tosít védett keretek kiViitt. közösségl'l teremt. lehetóséget
nyújt a tagoknak a múr 111L'glévö ismL·reWk és tapas1wlatuk napr;1kész megtartúsúra és
kamatoztatására. valamint azuk kjlesztésért· is. A kisgyermekkel otthon lévök sziivctke;etc
to,úhhú felületet ad a tagok s1.ámúra az inforrnúció-. tudús-. tapasztalatszerzésre. cserére.
út,1dúsr,1 a kisgyermekek ne\'l'léséhez és gonduzúsúhoz kapesolúdóan. A sz.abúlyozús
mindezekkel houújúrul a gyerm-:kvállal.'ts iisztiinzésého. a demogrúliai folyamatok po1iti,
alakulúsúhoz. a túrsadalrni kohézió erösfükséhcz. A s1ahúlyozús a célkitüzéseit tekintve
kiVl.'.·rdcket juttat érvényre.

:\z új lípt1sú szii,etke1et :1ktt1;ilitúsa hat,únyozllll,111 ft.·1111:'tll napjainkban. IL'kintL'tlL'I arra. hogy
a rvtagyarorszúg Kunnirny;1 últal hi1.tnsítotl csalúdtárnogatúsi intézkedések. illetve
Csalúdvédelrni akcióterv hat,'tsúra a szülctcndü gyermekek szúrna niivL·kszik és vúrhatóan a
jiinihL·n is növekedni fog. i\ tiihh gyermeh·s csalúdoknúl. küliinös(·n húrorn v;1gy több gyermek



esetében az anyak részvételét a lliglalkm.tat[tsban e1 a; új típusú S/.Ö\ cikczct segíteni képes
azáltal, hogy a munkajogi korlátoknál rugalmasabb lcltctclckct biztosít számukra. a munkájuk
tartalmút. módjú: (·s mértéket a1 érintcuck maguk dönthetik cl. ;\ rugalmas foglalko1tatús
mellett pedig lehetőségük \ un önfejlesztésre és spcciálix ismeretek nH:gs1.crzé·sére is a
gyermekük nevclcsét és gondo1.ús;'tt eli\segÍt\ e ezáltal.

A1. érintett alanyi kör a szövetkezetbe való bclcpcsről önként dönthet. ;\ belépést követően a
szövetkezeti forma 111 jel lcrnv 011úsi1húl következően a s1c111(·lyL'S közreműködés kötelező. a
vagyoni hozzájárulás szintén. amelynek rcszlctciről a tagok döntenek A szövetkezeti forma
rugalmasságához az is hozzátartozik. hogy a s1c111élyL'S közreműködés részletei a tag (·s a
s1.iivetkezct kö1iitti rncgúllnpodúxhan kerülnek riig1ítés1c. J\ s1övetkczcti tag a v.crné·lycs
közreműködése alapján arányos jövcdclcmhc> jut. az érintetteket a foglalko1.lal,·1suk során
járulékkcdvczmcny illeti meg. i\1 új típusú szii,L·tkezl'I alkalmazkodni képes a mindenkori
munkaerő piaci viszonyok alakulásához. előmozdítva a gazdaság élénkítését is.

A fenti célokra figyelemmel módositáxt tartalmaz a törvényjavaslat különböző
jogszabályokban, a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete lctrejöüéhez és működéséhez
szükséges tartalommal. illetve a kisgyL'rmL·kkcl otthon levők s1iívetkC1etc és tagjai s1.ú111úra
célszerű és arányos támogatást biztosítva.

1. ~-hoz

A szociális szövetkezet és a közérdekű nyugdíjas szövetkezet mellen kiterjesztésre kerül a
kisgyermekkel otthon lévők szi\, ctkczcténck bcjcgy1ésác iránvuló cljárúsrára 1s az
il lctckmentcsscg.

2. ~-ho;

Figyelemmel a törvényjavaslat által bevezetett új szövetkezeti formára. valamint annak
komplex célkitűzésére a kisgyermekkel otthon lévők tekintetében az ágazati törvényekben is
szükséges a módosítúsok útwzdése. A foglalko1tatús clóscgítésériil és a munkanélküliek
cllútúsúról szóló tiirvény szerinti rnunkavisz.ony fogalom alól a törvé·nyjavaslat értelmében
kikerül a kisgyermekkel lltthon léviík szii\etkoetének a llL'm nagysziiliiként gycrmckgundozúsi
díjban vagy gycr111ckgondo1úst scgítií cllútúshan r{szesülö tagjüv:d lennállú jogviszonya . a
közérdckü nyugdíj.is s1iivctkezct öregségi nyugdíjban és hány:1s1.júradékban rés1csülö tagja. a
s1ociúlis szövetkezeti tag és az iskolaszövetkezeti tag jogviszonyúhoz hasonlúan.

>. ~-ho1

4. ~-ho;

A múclosítús értelmében nem minösiil cllrnértéknck a kisgyermekkel otthon léviík
sziiVL·tkezctének lll'lll nagyszülííként gyL·1rnekgundo1úsi díjban , ,igy gyLTmekgondnz.úst sq!.Ítií



ellátásban részesülő tagja által a szövetkezetben vég1.ct1 tevékenység ellenértékeként
megszerzett. a S/l'llh:lyi jövedelemadóról S/('ilú törvény alapjún adómentes bevétel (így pl. az
élelmiszer. fogyasztúsrn kószércl vúsúrlúsúra fclhasználh.uó utalvánv íormájúhan szerzett
bevétel. támogatás. segély).

5. ~-hnz

/\ kisgyermekkel otthon lévők szövctkezctebcn külső smlgúltalúsra vonatkozó tagsági
mcgúllupodás alapján tiirténil személyes közrcrnűküdcs munkuvédclmi szempontból szervezett
munkuvégzcsnck minősül annak érdekében. hogy a1 érintettek tekintetében tevékenységük
kifejtése körülményeinek egészséget nem ,esz(·hcztetíi (·s hiztons,'igos volta kontrollálható
legyen.

6- 7. ~-hoz

/\ lkrgarancia Alapról szóló törvény módosításra kerül annak érdekéhen. hogy bérgarancia
eljárás keretében a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek a kisgyermekkel otthon
levők szövetkezete részére meg nem fizetett szulgúltatúsi díjból a törvény által meghatározott
iissz.cg megelőlegezhető legyen.

8. ~-hoz és 1. melléklethez

A törvényjavaslat mentességet biztosít a személyi jövedelemadó megfizetése alól a
kisgyermekkel otthon levők szővctkczctcuck nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban
,agy gyermekgondozást segítő ellátásban részésülö tagja által végzett személyes közreműködés
cllcncrtékckent például élelmiszer. fúgyas1túsra k(·szétcl \ ;1súrlúsúrn felhasználható utalvány
íonuújaban megszerzel! bevétel esetében.

9-10. ~-hoz és 2. melléklethez.

A kisgvermekkel otthon lévők szövetkezetének adóalapjának megúllapítúsi szabályai.

1 1. ~-hoz

;\ módosítás a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetet a számviteli törvény hatálya alá vonja.

12. ~-hoz

/\ kisgyermekkel otthon k'vók: szövetkczctérc vonatkod1 s1ahúlynk: bcvezetésévi:l kapcsolatos
rendelkezések. L speciális szövetkc1eti lórmúrn vonatkozó. az últalúnos szövetke1eti
s;abúlyoktól eltérii norrnúkaL a tagfehdeli kérelemre. a szavaz.ati arúnyokrn. a s1e111élyes
közreműködésre, valamint a vagyoni hozzájúrulúsra vonatko1ó rrndclkezésekct tartalmazza./\
javaslat a sz.i\vetkoethe történö belépL·s l'L·ltdcldil írja 1.:lö az.on nyilatkozat megtételét. amely
S/L'rinl ;1 szövetko.di tagsóg léll'sít(·s(·nek és a személyes kiizremükii(ksnek nincs .ikadúlya. ;\
tagsági jogvisz.uny allúl a naptól mcgszünik. amikortól a tag sem (iYl:D-ben. sem GYFS-ben
nem részesül.

13. ~-hoz és 2. melléklethez



;\ szövetkezetben s1.1.:r1.ett _jii\ cdclmct j:1rukklileksi kiitcklL'tts(·g 111.:111 terheli. o jelcntiis
adóclőnyökcr kínúl a kisgyermekes tagoknak. Emiatt s1liks(·gcs annak feltüntetése a
bevallásban. hogy a tag 11L'l1l 1wgyvüli1h·nt rcszcxu!-c gyL·nnd.gondozúsi dijbau vagy
gyermekgondozást SL'gítii cll.uasban.

14. ~-1101.

!\ módosítás mentesíti a szociális hozzájárulási adó li1etési kötelezettség alól a kisgyermekkel
otthon levők szövetkezetet a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete (·s a nem nagyszülőként
gvcrrnckgondozási díjban vag) gyermekgondozást scgítii ellátásban részesülő tagja közi\tl
fennálló jogviszonya alapján.

15. ~-hoz

!\ módosítás értelmében a kisgyermekkel otthon lévők szüvctko.etének nem nagyszülőként
gyermekgondozási díjban vagy g)"l'rrnckgondozúst scgítö ellátásban részesülő tagjúnak

személyes közreműködése főszabály szerint nem keletkeztet a társadalomhiztositáx ellátásairól
szóló törvény szerinti biztosítotti státuszt. l igyanakkor bizrosítounak minősül az a tag. aki nem

rendelkezik munka. iszonnyal. v:lg) más. hiztosít:'1ssal júrú _jog\ iszonnyal ( időközben
megszűnt. vagy nem is volt munkaviszonya. ilyen jogviszonya).

16. Hioz

A törvény hatálybalépéséről rendelkezik.


