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Az előterjesztés célja, hogy a gyermeket nevelők, különösen is az örökbefogadó szülők 

és nevelőszülők, ikergyermekeket nevelő szülők, autista, tartós beteg és súlyosan fogyatékos 

gyermeket nevelő szülők, vagy éppen a külföldön gyermeket vállaló magyar állampolgárok 

speciális igényeihez és élethelyzetéhez rugalmasabban igazodó jogi szabályozást teremtsen:  

Az örökbefogadások előmozdítása és népszerűbbé tétele érdekében a tervezet egyrészt 

az egyes családtámogatási ellátások jogosultsági feltételeinek az örökbefogadó szülőkre nézve 

kedvező irányú módosítására, másrészt a nevelőszülőknek a náluk elhelyezett gyermek 

örökbefogadó családba való átgondozására, illetve vér szerinti családjába való 

hazagondozására irányuló tevékenységének a jelenleginél hatékonyabb ösztönzésére 

vonatkozó törvényi módosításokat tartalmaz.  

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a 

továbbiakban: Ebtv.), valamint a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a 

továbbiakban: Cst.) tervezetben foglalt módosításai a gyermekek gondozására, nevelésére 

tekintettel járó ellátásokat érintik. 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tny.), valamint az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak 

nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és 

más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 

Eunyt.) módosítására a hatékonyabb jogalkalmazás, az ügyfélbarát ügyintézésre vonatkozó 

törekvések megerősítése érdekében kerül sor. 

Az előterjesztés Melléklete szerinti törvénytervezet emellett számos törvény a javasolt 

intézkedésekkel összefüggő módosítását is tartalmazza. 
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Melléklet 

 

2017. évi … törvény 

 

a gyermeket nevelő családokat segítő intézkedésekkel kapcsolatos 

törvénymódosításokról 

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

módosítása 

1. § 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény 

a) 14. § (1) bekezdés c) pontjában, 58. § (1) bekezdés k) pont 1.4. alpontjában a 

„csecsemőgondozási díjban” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díjban, 

örökbefogadói díjban” szöveg, 

b) 27. § (1) bekezdés d) pontjában a „csecsemőgondozási díj” szövegrész helyébe a 

„csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj” szöveg, 

c) 29. § (1) bekezdés a) pontjában, 54. § (14a) bekezdés d) pontjában a 

„csecsemőgondozási díjra” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díjra, örökbefogadói 

díjra” szöveg, 

d) 58. § (9) bekezdés a) pontjában a „csecsemőgondozási díjat” szövegrész helyébe a 

„csecsemőgondozási díjat, örökbefogadói díjat” szöveg 

lép. 

2. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. 

évi LXXXIV. törvény módosítása 

2. § 

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 

1992. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában az „a csecsemőgondozási díjat” 

szövegrész helyébe az „a csecsemőgondozási díjat, az örökbefogadói díjat” szöveg lép. 

3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása 

3. § 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

a) 4. § (1) bekezdés i) pontjában az „a csecsemőgondozási díj” szövegrész helyébe az „a 

csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj” szöveg, 

b) a 37. § (1) bekezdés b) pontjában a „csecsemőgondozási díjban” szövegrész helyébe 

„csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban” szöveg 

lép. 
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4. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása 

4. § 

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 50/B. § 

(1) bekezdés a) pontjában, 50/D. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „a 

csecsemőgondozási díj” szövegrész helyébe az „a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói 

díj” szöveg lép. 

5. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása 

5. § 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 68. §-ában a 

„csecsemőgondozási díjból” szövegrész helyébe „csecsemőgondozási díjból, örökbefogadói 

díjból” szöveg lép. 

6. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 

6. § 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 43. pont c) 

alpontjának záró szövegrészében a „csecsemőgondozási díjban” szövegrész helyébe 

„csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban” szöveg lép. 

7. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

módosítása 

7. § 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 42/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A bölcsődei ellátásban a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek, 

valamint a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet 

részt, amelyben a hatodik életévét betölti.” 

8. § 

„A” változat 

A Gyvt. 66/H. §-a a következő (8)–(11) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) A nevelőszülőt az (1)–(6) bekezdés szerinti díjazásán felül családba gondozási díj 

illeti meg minden olyan nevelésbe vett gyermek után, akit a nevelőszülő együttműködésével 

sikerült a vér szerinti családjába, családba fogadó szülőhöz, harmadik személyhez vagy 

örökbefogadó családba gondozni, kivéve, ha a nevelőszülő vagy a nevelőszülővel egy 

háztartásban élő személy vállalja családba fogadó szülőként, illetve harmadik személyként a 

gyermek nevelését, vagy fogadja örökbe a gyermeket. 
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(9) A nevelőszülőt családba gondozási díjként megilleti  

a) egy gyermek családba gondozása esetén alkalmanként legalább a minimálbér 

összege,  

b) két testvér egyidejű családba gondozása esetén alkalmanként legalább a minimálbér 

150%-a, 

c) három vagy több testvér egyidejű családba gondozása esetén alkalmanként legalább a 

minimálbér 200%-a. 

(10) A családba gondozási díj a 66/A–66/G. §-ok alkalmazása során nem minősül 

nevelőszülői díjazásnak. 

(11) A működtető a nevelőszülő együttműködését a gyermek családba gondozásának 

folyamatában akkor állapíthatja meg, ha a nevelőszülő 

a) a kapcsolattartást szabályozó gyámhatósági határozatnak megfelelően biztosította a 

nevelésbe vett gyermek kapcsolattartását hozzátartozóival, és 

b) együttműködésének tényét a gyermekvédelmi gyám megerősíti.” 

„B” változat 

A Gyvt. 66/H. §-a a következő (8)–(11) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) A nevelőszülőt az (1)–(6) bekezdés szerinti díjazásán felül családba gondozási díj 

illeti meg minden olyan nevelésbe vett gyermek után, akit a nevelőszülő együttműködésével 

sikerült a vér szerinti családjába, családba fogadó szülőhöz, harmadik személyhez vagy 

örökbefogadó családba gondozni, kivéve, ha a nevelőszülő vagy a nevelőszülővel egy 

háztartásban élő személy vállalja családba fogadó szülőként, illetve harmadik személyként a 

gyermek nevelését, vagy fogadja örökbe a gyermeket. 

(9) A nevelőszülőt családba gondozási díjként megilleti  

a) egy gyermek családba gondozása esetén alkalmanként legalább a minimálbér 300%-

a,  

b) két testvér egyidejű családba gondozása esetén alkalmanként legalább a minimálbér 

450%-a, 

c) három vagy több testvér egyidejű családba gondozása esetén alkalmanként legalább a 

minimálbér 600%-a. 

(10) A családba gondozási díj a 66/A–66/G. §-ok alkalmazása során nem minősül 

nevelőszülői díjazásnak. 

(11) A működtető a nevelőszülő együttműködését a gyermek családba gondozásának 

folyamatában akkor állapíthatja meg, ha a nevelőszülő 

a) a kapcsolattartást szabályozó gyámhatósági határozatnak megfelelően biztosította a 

nevelésbe vett gyermek kapcsolattartását hozzátartozóival, és 

b) együttműködésének tényét a gyermekvédelmi gyám megerősíti.” 

9. § 

A Gyvt. 

a) 5. § q) pont qb) alpontjában a „fiatal felnőtt” szövegrész helyébe a „fiatal felnőtt, 

valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek” szöveg, 
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b) 15. § (11a) bekezdésében a „sajátos nevelési igényű gyermekek” szövegrész helyébe 

a „sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult 

gyermekek” szöveg, 

c) 42. § (3) bekezdésében az „az Nktv. 4. § 25. pontja szerinti sajátos nevelési igényű 

gyermek (a továbbiakban: sajátos nevelési igényű gyermek)” szövegrész helyébe az „a sajátos 

nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek” 

szöveg, 

d) 42/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „sajátos nevelési igényű gyermek” szövegrész 

helyébe a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra 

jogosult gyermek” szöveg, 

e) 44/B. § (2) bekezdésében a „sajátos nevelési igényű gyermekek” szövegrész helyébe 

a „sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult 

gyermekek” szöveg 

lép. 

8. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása 

10. § 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 14. § (2) 

bekezdés b) pontja a következő bd) alponttal egészül ki: 

[Egészségbiztosítási ellátások 

pénzbeli ellátások:] 

„bd) örökbefogadói díj;” 

11. § 

A Tbj. 

a) 8. § a) pont aa) alpontjában a „csecsemőgondozási díj” szövegrész helyébe 

„csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj” szöveg, 

b) 9. § (3) bekezdés a) pontjában, 16. § (1) bekezdés a) pontjában, 28. § (1) bekezdés a) 

és c) pontjában, 29. § (4) bekezdés a) és c) pontjában a „csecsemőgondozási díjban” 

szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban” szöveg 

lép. 

9. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása 

12. § 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tny.) 22/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 
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„(6) Az e törvény alapján nyugellátásban nem részesülő, de a Tbj. 4. § f) pont 2. 

alpontja szerint nyugdíjasnak minősülő személy esetén a nyugdíjnövelést kérelemre, a 

Magyarországon nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem alapján kell megállapítani.” 

13. § 

A Tny. 102/A. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki: 

„(5a) Az e törvény alapján nyugellátásban nem részesülő, de a Tbj. 4. § f) pont 2. 

alpontja szerint nyugdíjasnak minősülő, és a 2016. január 1-jét megelőző időszakban 

nyugdíjnövelésre jogosult személy esetén a nyugdíjnövelést kérelemre, a Magyarországon 

nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem alapján, a (2) bekezdés a) és b) pontjában 

foglaltak szerint kell megállapítani.” 

14. § 

(1) A Tny. 

a) 18. § (2) bekezdés c) pontjában, 18. § (2a) bekezdés b) pontjában, 18. § (3) bekezdés 

c) pontjában, 18. § (4) bekezdés b) pontjában, 102/E. §-ában az „a)–b) és e)–g) pontja” 

szövegrész helyébe az „a), b), e), f), g) és k) pontja” szöveg, 

b) 22/A. § (3) bekezdésében az „A nyugdíjnövelést a nyugdíjbiztosítási igazgatási 

szerv” szövegrész helyébe a „Ha a jogosult a nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem 

megszerzését követő naptári év július 31-éig nem kérelmezi a nyugdíjnövelés megállapítását, 

azt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv – az (5) és (6) bekezdésben meghatározott 

kivételekkel –” szöveg, 

c) 102/A. § (2) bekezdésében a „hivatalból” szövegrész helyébe az „– az (5) és (5a) 

bekezdésben meghatározott kivételekkel – hivatalból” szöveg 

lép. 

(2) A Tny. 

a) 18. § (2b) bekezdésében a „csecsemőgondozási díjban” szövegrész helyébe 

„csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban” szöveg, 

b) 38. § (1) bekezdés e) pontjában az „és a csecsemőgondozási díj” szövegrész helyébe 

az „, csecsemőgondozási díj és az örökbefogadói díj” szöveg 

lép. 

10. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása 

15. § 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a 

továbbiakban: Ebtv.) 5/C. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(E törvény alkalmazásában) 

„c) az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai: a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói 

díj, a gyermekgondozási díj és a táppénz;” 
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16. § 

(1) Az Ebtv. 39. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A szülő a gyermekgondozást segítő ellátást és az (1) bekezdés szerinti ellátásokat 

egyidejűleg több gyermeke jogán is igénybe veheti.” 

(2) Az Ebtv. 39. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki: 

„(5a) A szülő egyidejűleg több, azonos korú gyermeke jogán járó gyermekgondozási 

díjat is igénybe vehet.” 

17. § 

Az Ebtv. 40. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(4) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl csecsemőgondozási díjra – az (5) bekezdésben 

foglaltak figyelembevételével – jogosult 

a) az a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény (a továbbiakban: Gyvtv.) 5. § sz) pontja szerinti családbafogadó gyám, aki a 

csecsemőt jogerős döntés alapján gondozza, 

b) a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő az egészségügyi 

szolgáltató által – az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott 

adattartalmú nyomtatvány szerint – igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a 

háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, 

c) a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő meghal. 

(5) A csecsemőgondozási díj 

a) a (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben a gyám kirendelésének napjától, 

b) a (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben az igazoláson feltüntetett naptól a gyermeket 

szülő nő – igazolás szerinti – egészségi állapotának fennállásáig, 

c) a (4) bekezdés c) pontja szerinti esetben az elhalálozás napjától 

a gyermek születését követő 168. napig jár, ha a (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti feltételek 

bármelyikének bekövetkezése napján az (1) bekezdésben meghatározottak a (4) bekezdés 

alapján jogosult személy tekintetében fennállnak.” 

18. § 

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

„(1) Gyermekgondozási díjra jogosult  

a) a biztosított szülő, ha a gyermek születését, illetve a 40. § (4) bekezdésében, valamint 

a 42/H. §-ban meghatározott esemény bekövetkezését megelőző két éven belül 365 napon át 

biztosított volt, 

b) az anya, valamint a 40. § (4) bekezdésében és a 42/H. §-ban meghatározott személy, 

aki részére csecsemőgondozási díj, vagy örökbefogadói díj került megállapításra és a 

biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díjra, vagy az örökbefogadói díjra való 

jogosultságának időtartama alatt megszűnt, feltéve, hogy a csecsemőgondozási díjra, vagy az 

örökbefogadói díjra való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett 
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és a gyermek születését, illetve a 40. § (4) bekezdésében, vagy a 42/H. §-ban meghatározott 

esemény bekövetkezését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, 

és a gyermeket saját háztartásában neveli. 

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

„(3) Ha a nevelőszülő a nevelőszülői 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, úgy az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásakor a 

nevelőszülőt szülőnek kell tekinteni azzal, hogy az ellátásra jogosultság kezdőnapját a 

nevelőszülő valamennyi biztosítási jogviszonya tekintetében a 42/F. § (4) bekezdése szerint 

kell megállapítani.” 

19. § 

Az Ebtv. 42/D. § a következő (11) bekezdéssel egészül ki: 

„(11) Ha a biztosított ugyanazon nevelt gyermekre tekintettel a 42/A. § és a 42/F. § 

szerint is jogosult gyermekgondozási díjra, az így megállapított gyermekgondozási díjak 

együttes összege nem haladhatja meg az (1) bekezdésében meghatározott maximális összeget. 

Amennyiben az ellátás egybeszámított összege meghaladná az (1) bekezdésben megállapított 

legmagasabb összeget, a gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-éig hivatalból 

felül kell vizsgálni, és a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével január 1-jei 

időponttól újra meg kell állapítani.” 

20. § 

Az Ebtv. 42/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„42/F. § (1) A 42/A. § (1) és 42/E. § (1) bekezdésében foglaltakon túl 

gyermekgondozási díjra jogosult a nevelőszülő a nevelőszülői jogviszony fennállásának 

időtartama alatt a nevelt gyermekre tekintettel, ha a nevelő szülő a nevelt gyermek nevelésbe 

vételét megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt és a gyermeket saját 

háztartásában neveli. 

(2) Nem jár az (1) bekezdés szerinti gyermekgondozási díj, ha a nevelőszülő a nevelt 

gyermek féléves korát megelőzően keresőtevékenységet folytat, kivéve a nevelőszülői 

foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet. 

(3) Ha a nevelőszülő egyidejűleg több olyan nevelt gyermekről is gondoskodik, akire 

tekintettel gyermekgondozási díjra válna jogosult, úgy választása szerint csak egy nevelt 

gyermekre tekintettel jogosult gyermekgondozási díjra. 

(4) A gyermekgondozási díj az (1) bekezdés alapján legkorábban a gyermek nevelésbe 

vételétől a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. 

(5) A nevelt gyermek után járó gyermekgondozási díj alapja a gyermekgondozási díjra 

való jogosultság első napján érvényes minimálbér ötvenöt százaléka, 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, úgy a 42/A. § (1) bekezdés 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 jogviszonyban végzett tevékenység.” 

21. § 

Az Ebtv. „Gyermekgondozási díj” alcíme a következő 42/G. §-sal egészül ki: 

„42/G. § A 42/A. § (1) bekezdése, a 42/E. § (1) bekezdése és a 42/F. § (1) bekezdése 

alkalmazásában akkor állapítható meg, hogy a szülő a gyermeket a saját háztartásában neveli, 

ha a gyermek a szülővel közös háztartásban életvitelszerűen együtt él és a gyermeket a szülő 

neveli, illetve gondozza.” 

22. § 

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

„Örökbefogadói díj 

42/H. § (1) Örökbefogadói díjra jogosult az a biztosított, aki a gyermeket 

örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, feltéve, hogy a gyermek nevelésbe vételének 

napját megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket a gondozásba 

vétel időpontját megelőzően nem neveli legalább egy éve folyamatosan saját háztartásában. 

(2) Az örökbefogadói díj a gyermek nevelésbe vételének napjától számított 168. napig 

jár. 

(3) Az örökbefogadói díjra való jogosultság iránti kérelem elbírálása esetén a 40. § (2) 

bekezdését, a 41. §-t, valamint a 42. § (1)–(4) és (5)–(8) bekezdését alkalmazni kell.” 

23. § 

Az Ebtv. a következő 82/M. §-sal egészül ki: 

„82/M. § A 39. §-nak a gyermeket nevelő családokat segítő intézkedésekkel kapcsolatos 

törvénymódosításokról szóló 2017. évi ….törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) megállapított 

(4) és (5a) bekezdését azon gyermekek tekintetében kell alkalmazni, akik esetében a 

gyermekgondozási díjra való jogosultság kezdő napja 2017. december 31-ét követő napra 

esik. Azon gyermekek tekintetében, akik esetében a gyermekgondozási díjra való jogosultság 

kezdőnapja 2018. január 1-jét megelőző napra esik, a Módtv2. által hatályon kívül helyezett 

42/B. § (1a) bekezdését és 42/C. § (1) bekezdés h) pontját 2017. december 31-ét követően is 

alkalmazni kell.” 



10 

 

24. § 

(1) Az Ebtv.  

a) 39/B. § (2), (3), (5) és (6) bekezdésében, 52/A. § (5) bekezdésében a „folyósító” 

szövegrész helyébe az „elbíráló” szöveg, 

b) 39/C. §-ában az „a folyósító” szövegrész helyébe az „az elbíráló” szöveg, 

c) 81. § (1) bekezdésében a „társadalombiztosítási feladatokat ellátó szervek” 

szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási kifizetőhelyek” szöveg, 

d) 81/B. § (1) és (2) bekezdésében a „folyósító” szövegrészek helyébe az „elbíráló” 

szöveg 

lép. 

(2) Az Ebtv. 

a) 39. § (1) és (3) bekezdésében a „csecsemőgondozási díjra,” szövegrész helyébe a 

„csecsemőgondozási díjra, örökbefogadói díjra,” szöveg, 

b) 39. § (5) bekezdésében a „csecsemőgondozási díjra,” szövegrész helyébe a 

„csecsemőgondozási díjra, örökbefogadói díjra,” szöveg, valamint a „csecsemőgondozási 

díjat” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díjat, örökbefogadói díjat” szöveg, 

c) 42/B. § (1) bekezdésében a „csecsemőgondozási díj” szövegrész helyébe a 

„csecsemőgondozási díj, vagy az örökbefogadói díj” szöveg, 

d) 42/C. § (1) bekezdés b) pontjában a „csecsemőgondozási díjat” szövegrész helyébe a 

„csecsemőgondozási díjat, örökbefogadói díjat” szöveg, valamint a „csecsemőgondozási 

díjra,” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díjra, örökbefogadói díjra,” szöveg, 

e) 48. § (5) bekezdésében a „csecsemőgondozási díjban” szövegrész helyébe a 

„csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban” szöveg, 

f) 48/A. § (1) bekezdésében, 61. § (9) bekezdésében, valamint 63. § (1) és (2) 

bekezdésében az „a csecsemőgondozási díj” szövegrész helyébe az „a csecsemőgondozási díj, 

az örökbefogadói díj” szöveg, 

g) 50. § (1) bekezdésében, valamint 62. § (6) bekezdésében a „csecsemőgondozási 

díjat” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díjat, örökbefogadói díjat” szöveg, 

h) 50. § (4) bekezdés a) pontjában a „csecsemőgondozási díj” szövegrész helyébe a 

„csecsemőgondozási díj és örökbefogadói díj” szöveg, 

i) 61. § (5) bekezdésében, 62. § (1) és (2)–(4) bekezdésében a „csecsemőgondozási díj” 

szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj” szöveg 

lép. 

25. § 

Hatályát veszti az Ebtv. 

a) 42/B. § (1a) bekezdése, 

b) 42/C. § (1) bekezdés h) pontja. 
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11. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása 

26. § 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 113. § (4a) bekezdésében az „a 

csecsemőgondozási díj” szövegrész helyébe az „a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói 

díj” szöveg lép. 

12. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény módosítása 

27. § 

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 5. § (1) bekezdés a) 

pontjában a „csecsemőgondozási díj” szövegrész helyébe „csecsemőgondozási díj, 

örökbefogadói díj” szöveg lép. 

13. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása 

28. § 

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 2. 

§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § E törvény hatálya – ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik – kiterjed  

a)  a Magyarország területén élő 

aa) magyar állampolgárra, 

ab) bevándorolt vagy letelepedett jogállású, továbbá a magyar hatóság által 

menekültként, oltalmazottként vagy hontalanként elismert személyekre, 

ac) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének 

időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három 

hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok 

személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett 

lakóhellyel rendelkezik, 

ad) – az anyasági támogatás kivételével – a szociális biztonsági rendszerek 

koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletekben (a továbbiakban: 

uniós rendeletek) meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az 

ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad 

mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát Magyarország területén gyakorolja, és – a határ 

menti ingázó munkavállalókat kivéve – a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, 

ae) – az anyasági támogatás kivételével – a magas szintű képzettséget igénylő 

munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) 

rendelkező harmadik országbeli állampolgárra, 

af) összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárra, feltéve, 

hogy a munkavállalást számára hat hónapot meghaladó időtartamra, de a vállalaton 

belül áthelyezett személy esetén legalább kilenc hónapra engedélyezték; 
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b) a 29. § (4) bekezdése, valamint a 35. § (3) bekezdés b) pontja tekintetében a nem 

Magyarország területén élő, tartós külföldi szolgálatot vagy külszolgálatot teljesítő magyar 

állampolgárra, vagy vele együtt élő, a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 

2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) szerinti, a külképviselet által 

foglalkoztatott házastársára; 

c) az anyasági támogatás tekintetében – a b) pontban foglaltakon túl – a nem 

Magyarország területén élő magyar állampolgárra és a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt 

anyakönyvi szerv által anyakönyvezett, külföldön született magyar állampolgárságú 

gyermekre.” 

29. § 

A Cst. 12. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[A családi pótlékra való jogosultság szempontjából, valamint az (1) bekezdés, a 20. és a 

23. § alkalmazása során saját háztartásban nevelt, gondozott gyermeknek kell tekinteni azt a 

gyermeket (személyt) is,] 

„b) akit szociális intézményben 30 napot meg nem haladóan helyeztek el, illetve a 30 

napot meghaladó szociális intézményi elhelyezésére a tartós betegségére vagy súlyos 

fogyatékosságára tekintettel, az intézményben egyidejűleg nyújtott iskolai oktatáshoz vagy 

fejlesztő nevelési-oktatási tevékenységhez való hozzáférés biztosítása érdekében kerül sor, 

vagy” 

30. § 

A Cst. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„19. § (1) A gyermek gondozására tekintettel – havi rendszerességgel járó ellátásként –  

a) a szülő, illetve a gyám gyermekgondozást segítő ellátásra, gyermeknevelési 

támogatásra (a továbbiakban együtt: gyermekgondozási támogatás),  

b) a nevelőszülő gyermekgondozást segítő ellátásra 

jogosult. 

(2) A nagyszülő gyermekgondozást segítő ellátásra a szülő jogán szerezhet 

jogosultságot. 

(3) A nevelőszülőnek az (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosultsága a gyámhatóság 

véglegessé vált határozata alapján nála elhelyezett gyermekre (a továbbiakban: nevelőszülői 

jogviszonyban nevelt gyermek) tekintettel áll fenn. A nevelőszülői jogviszonyban nevelt 

gyermekre tekintettel fennálló jogosultság a gyermekgondozási támogatásra szülőként 

fennálló jogosultságtól az e törvényben meghatározott esetekben elkülönül.” 

31. § 

A Cst. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A nevelőszülő a nevelőszülői jogviszonyban nevelt gyermekre tekintettel 

gyermekgondozást segítő ellátásra 

a) a gyermek 3. életévének betöltéséig, 
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b) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetében a gyermek 10. 

életévének betöltéséig 

jogosult.” 

32. § 

A Cst. 20/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A 20. § (1) bekezdésében megjelölt jogosultakon kívül, de az ott meghatározott 

feltételek mellett a gyermek szülőjének vér szerinti, örökbe fogadó szülője, továbbá annak 

együtt élő házastársa (a továbbiakban együtt: nagyszülő) is jogosult a gyermekgondozást 

segítő ellátásra, ha 

a) a gyermek az első életévét betöltötte, 

b) a gyermek gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik, 

c) a gyermek szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy a gyermekgondozást segítő 

ellátásról lemondanak és egyetértenek a gyermekgondozást segítő ellátásnak nagyszülő 

részéről történő igénylésével, és 

d) a szülő háztartásában nincs másik olyan gyermek – ide nem értve a nevelőszülői 

jogviszonyban nevelt gyermeket –, akire tekintettel gyermekgondozást segítő ellátást 

folyósítanak.” 

33. § 

(1) A Cst. 20/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A gyermek örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezésének időpontjától 

számított hat hónap időtartamig gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult az örökbefogadó 

szülő – a (2a) bekezdésben meghatározottak kivételével –, ha a gyermek az örökbefogadás 

előtti gondozásba történő kihelyezéskor a 20. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti életkort 

már betöltötte.” 

(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 

a) házastársi vagy rokoni örökbefogadás esetén, 

b) ha a gyermeket már a gondozásba vétel időpontját megelőzően legalább egy éven át 

folyamatosan saját háztartásában nevelte, vagy  

c) ha a gyermek után a kötelező egészségbiztosítás pénzbeli ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 42/H. §-a szerinti örökbefogadói díjban részesül vagy részesült.” 

34. § 

(1) A Cst. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Gyermeknevelési támogatásra az a szülő és az a gyám – ide nem értve a 

gyermekvédelmi gyámot és a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt 

nevelőszülőt – jogosult, aki saját háztartásában – az (1a) bekezdésben meghatározott 

kivétellel – három vagy több kiskorú gyermeket nevel.” 
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(2) A Cst. 23. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) Gyermeknevelési támogatásra jogosult a szülő, a gyám akkor is, ha saját 

háztartásában a (2) bekezdésben meghatározott életkorú kettős ikergyermeket nevel.” 

35. § 

(1) A Cst. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Ha a szülők egyidejűleg több gyermek után lennének jogosultak a 

gyermekgondozási támogatás egyik vagy mindkét formájára, úgy a támogatást – ide nem 

értve a (2b) és a (3) bekezdés szerinti esetet – csak egy jogcímen, és csak az egyik szülő 

részére lehet megállapítani. A (3) bekezdésben foglalt korlátozást abban az esetben is 

alkalmazni kell, ha a szülő gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultsága egyidejűleg a 

saját gyermekére tekintettel és a nevelőszülői jogviszonyban nevelt gyermekre tekintettel is 

fennáll.” 

(2) A Cst. 25. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki: 

„(2b) Ha a nevelőszülő egyidejűleg több, nevelőszülői jogviszonyban nevelt gyermek 

után lenne jogosult gyermekgondozást segítő ellátásra, az ellátást részére ilyen jogcímen csak 

egyikük után lehet megállapítani. Ha a nevelőszülői jogviszonyban nevelt gyermekek egyazon 

várandósságból születtek, az ikergyermekeket e bekezdés, valamint a (2) és a (3) bekezdés 

alkalmazásában egy gyermeknek kell tekinteni.” 

36. § 

(1) A Cst. 27. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[Nem jár gyermekgondozási támogatás annak a személynek, aki 

az Szt. 4. §-a (1) bekezdésének i) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátás 

valamelyikében részesül, ide nem értve] 

„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 és a 

gyermekgondozási díjat – a nevelőszülői jogviszonyban nevelt gyermek után járó 

gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság esetén ugyanazon vagy más, nevelőszülői 

jogviszonyban nevelt gyermekre tekintettel folyósított gyermekgondozási díj kivételével –, 

továbbá a rehabilitációs járadékot, rokkantsági járadékot, a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásait, a bányászok egészségkárosodási járadékát;” 

(2) A Cst. 27. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és 

egyidejűleg a bekezdés a következő c) ponttal egészül ki: 

(Nem jár gyermekgondozási támogatás annak a személynek, aki) 
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„b) olyan gyermek után igényli a támogatást, akit a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal 

elhelyeztek, nevelésbe vettek, továbbá az Szt. alapján 30 napot meghaladóan szociális 

intézményben helyeztek el, kivéve ha a szociális intézményi elhelyezésre a gyermek tartós 

betegségére vagy súlyos fogyatékosságára tekintettel, az intézményben egyidejűleg nyújtott 

iskolai oktatáshoz vagy fejlesztő nevelési-oktatási tevékenységhez való hozzáférés biztosítása 

érdekében kerül sor; 

c) olyan 3. életévét betöltött, nevelőszülői jogviszonyban nevelt gyermek után igényli a 

gyermekgondozást segítő ellátást, aki után a Gyvt. 66/H. § (5) bekezdése alapján nevelőszülői 

többletdíjban részesül;” 

37. § 

A Cst. 29. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően) 

„b) az örökbefogadó szülő, ha az örökbefogadást véglegessé vált határozatban 

engedélyezték és a gyermeket a végleges engedélyezés időpontját megelőzően legfeljebb egy 

éve nevelte folyamatosan saját háztartásában;” 

38. § 

A Cst. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„32. § (1) Az anyasági támogatás megállapítása iránti kérelmet – a (2) bekezdésben 

meghatározott kivétellel – a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani. 

(2) Az anyasági támogatás megállapítása iránti kérelmet a 29. § (1) bekezdés b) 

pontjában meghatározott esetben az örökbefogadás végleges engedélyezését követő hat 

hónapon belül lehet benyújtani.” 

39. § 

A Cst. a következő 52. §-sal egészül ki: 

„52. § (1) A nevelőszülőnek a gyermekgondozást segítő ellátásra a nevelőszülői 

jogviszonyban nevelt gyermekre tekintettel fennálló, a gyermeket nevelő családokat segítő 

intézkedésekkel kapcsolatos törvénymódosításokról szóló 2017. évi ... törvénnyel 

megállapított 19. § b) pontja szerint jogosultságára vonatkozó rendelkezéseket – ha az egyéb 

jogosultsági feltételek fennállnak – azon 2018. január 1-jén nevelőszülői jogviszonyban nevelt 

gyermekre tekintettel is alkalmazni kell, akinek elhelyezéséről a gyámhatóság 2018. január 1-

jén megelőzően hozott jogerős döntést. 

(2) A 2017. december 31-én hatályos 20. § (1) bekezdés b) pontjában és (1a) 

bekezdésében foglaltak alapján 2018. január 1-jét megelőzően született ikergyermekekre 

tekintettel megállapított gyermekgondozást segítő ellátásra – ha az egyéb jogosultsági 

feltételek fennállnak – a Cst. 2017. december 31-én hatályos rendelkezéseit 2017. december 

31-ét követően is alkalmazni kell. 
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(3) A 23. § (1a) bekezdésben foglaltak alapján gyermeknevelési támogatást a 2017. 

december 31-ét követően született kettős ikergyermekre tekintettel lehet megállapítani.” 

40. § 

A Cst.  

a) 20/B. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés a)–c) pontjai” szövegrészek helyébe az 

„(1) bekezdés a) és c) pontja” szöveg, 

b) 27. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „csecsemőgondozási díjat” szövegrész 

helyébe „csecsemőgondozási díjat, örökbefogadói díjat” szöveg 

lép. 

41. § 

Hatályát veszti a Cst.  

a) 12. § (2) bekezdés c) pontjában a „[Gyvt. 49–51. §]” szövegrész, 

b) 20. § (1) bekezdés b) pontja. 

14. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, 

illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, 

továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása 

42. § 

A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek 

gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának 

elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 8/B. 

§ (1) bekezdésében a „csecsemőgondozási díjban” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási 

díjban, örökbefogadói díjban” szöveg lép. 

15. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosítása 

43. § 

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 

a) 3. § (1) bekezdés d) pontjában, 11. § (3) bekezdés b) pontjában a „civil szervezet” 

szövegrész helyébe a „civil, szervezet, közalapítvány” szöveg, 

b) 11. § (4) bekezdés a) pontjában a „civil szervezet” szövegrészek helyébe a „civil, 

szervezet közalapítvány” szöveg 

lép. 
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16. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a 

gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása 

44. § 

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a 

gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 38/A. § a) 

pontjában a „csecsemőgondozási díjat” szövegrész helyébe „csecsemőgondozási díjat, 

örökbefogadói díjat” szöveg lép. 

17. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CLVI. törvény módosítása 

45. § 

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CLVI. törvény 458. § (1) bekezdés a) és c) pontjában a „csecsemőgondozási díjban” 

szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban” szöveg lép. 

18. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a 

szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosítása 

46. § 

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a 

szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 1. § a) pont aa)–ac) alpontjában az 

„a), b) és e)–g) pontja” szövegrész helyébe az „a), b), e), f), g) és k) pontja” szöveg lép. 

19. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása 

47. § 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. § (3) bekezdés a) pontjában a 

„csecsemőgondozási díj” szövegrész helyébe „csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj” 

szöveg lép. 

20. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása 

48. § 

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 „csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj” szöveg, 
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c) 5. melléklet 7. pont d) alpontjában az „a csecsemőgondozási díjnak” szövegrész 

helyébe az „a csecsemőgondozási díjnak, az örökbefogadói díjnak” szöveg 

lép. 

21. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása 

49. § 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 127. és 128. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„127. § (1) Az anya egybefüggő 24 hét szülési szabadságra jogosult azzal, hogy ebből 

két hetet köteles igénybe venni. 

(2) Szülési szabadságra jogosult a munkavállaló a kötelező egészségbiztosítási ellátásról 

szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 40. § (4) bekezdésének a)–c) 

pontja szerinti esetben az Ebtv. 40. § (5) bekezdésének a)–c) pontja szerinti időtartamra. 

(3) A szülési szabadságot – eltérő megállapodás hiányában – úgy kell kiadni, hogy 

legfeljebb négy hét a szülés várható időpontja elé essen. 

128. § (1) A munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig, illetve az Ebtv. 

42/H. § szerinti ellátás igénybevétele céljából kért fizetés nélküli szabadság esetében a 

gyermek tankötelezetté válásának időpontjáig – a gyermek gondozása céljából – fizetés 

nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell 

kiadni. 

(2) Ha a fizetés nélküli szabadság igénybevételére az Ebtv. 42/H. §-ában szabályozott 

örökbefogadói díj igénybevétele miatt kerül sor, úgy a fizetés nélküli szabadság ezen 

időtartamát a kifejezetten munkavégzéshez kapcsolódó jogosultságot kivéve, munkában 

töltött időnek kell tekinteni.” 

22. Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosítása 

50. § 

Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény 4. § (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(2) Az állam támogatja az Alapítvány működését és az Alapítvány Erzsébet-program 

végrehajtásához szükséges közfeladatainak ellátását. A támogatás mértékét és feltételeit az 

állam és az Alapítvány között 2017-től kezdődően ötéves időszakonként megújítandó 

megállapodás határozza meg.” 
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23. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és 

visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény módosítása 

51. § 

Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról 

és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Eunyt.) 1/A. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„1/A. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a nyugdíjbiztosítási átutalással és a 

nyugdíjbiztosítási visszautalással kapcsolatos eljárásokban a társadalombiztosítási 

nyugellátásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

(2) A valorizációs szorzószámok alkalmazásával megállapításra kerülő 

nyugdíjbiztosítási átutalás és visszautalás esetén az ügyintézési határidő tárgyév április 15-én 

jár le, ha a kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok 

hatálybalépését megelőzően nyújtották be, és az általános ügyintézési határidő tárgyév április 

15-ét megelőzően telne le.” 

52. § 

Az Eunyt. 3. § (1) bekezdésében a „terjedő időre” szövegrész helyébe a „terjedő időre, 

illetve – a korábbi nyugdíjbiztosítási átutalást követően a magyar nyugdíjrendszerben szerzett 

szolgálati idő esetén – a korábbi nyugdíjbiztosítási átutalásnál figyelembe vett időszakot 

követő naptól a kérelemben megjelölt időpontig terjedő időre” szöveg lép. 

53. § 

Hatályát veszti az Eunyt. 4. § (1a) bekezdése. 

24. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. 

törvény módosítása 

54. § 

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi 

CXLVII. törvény 8. § (9) bekezdés a) pontjában a „csecsemőgondozási díjban” szövegrész 

helyébe a „csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban” szöveg lép. 

25. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása 

55. § 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 132. § (3) bekezdés c) pontjában a 

„csecsemőgondozási díjban” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díjban, 

örökbefogadói díjban” szöveg lép. 
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26. Záró rendelkezések 

56. § 

(1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltéréssel – a kihirdetését 

követő hónap első napján lép hatályba. 

(2) A 7. §, a 9. § és a 24. § (1) bekezdése 2017. szeptember 1-jén lép hatályba. 

(3) Az 1–6. §, a 8. §, a 10. és a 11. §, a 14. § (2) bekezdése, a 15–23. §, a 24. § (2) 

bekezdése, a 25–42. §, a 45. §, a 47–49. §, az 54. § és az 55. § 2018. január 1-jén lép hatályba. 

57. § 

Ez a törvény az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb 

alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, 

ESZAK tanácsi rendelet VIII. melléklet 11. cikkének való megfelelést szolgálja. 

 

 

 


