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Kérdés benyújtás a
Dr. Szili Katalinnak
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Hsz . 91 .§ (1)-(2) bekezdése, valamint 118 .§ (1) bekezdése alapján - figyelemmel a 115 . *

(2) bekezdésére-írásbeli választ igénylő kérdést szeretnék feltenni Gráf József Miniszter

Úrnak

Hol van az egyenlő bánásmód a Minisztériumban?

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr !

A mai nap folyamán a közvéleményt megdöbbentő cikk jelent meg az Origo honlapján. A
cikk részletesen leírja a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium azon „nem egyed i
esetű” eljárását, aminek eredményeképpen az Egyenl ő Bánásmód Hatóság a tárcát már két
alkalommal is elmarasztalta, amiért kismamákat fosztott meg vezet ő i pozíciójuktól .

Értetlenül és kérdések tucatjával állok a hír el őtt, hiszen a szocialista-liberális kormánynak
nagyon fontos politikai célja és szándéka a diszkriminációk szankcionálása. Ezt mi sem
bizonyítja jobban, mint az, hogy az előző ciklusban a szocialista-liberális kormány együtte s
jogalkotó munkája révén bekerült az egyenl ő bánásmódról és az esélyegyenl őség
előmozdításáról szóló törvénybe azon passzus, mely taxatíve felsorolja, hogy mi minősü l
közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek. Ezek alapján „közvetlen hátrányos
megkülönböztetésnek min ősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy
vagy csoport valós vagy vélt neme, faji hovatartozása, b őrszíne, nemzetisége, nemzeti vagy
etnikai kisebbséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallás i
vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, családi állapota, anyasága
(terhessége) vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi
származása, vagyoni helyzete, foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányul ó
egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama,
érdekképviselethez való tartozása, egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a
továbbiakban együtt: tulajdonsága)miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, min t
amelyben más, összehasonlítható helyzetben lev ő személy vagy csoport részesül, részesült
vagy részesülne . "



A hivatkozott cikkből az derül ki, hogy a Minisztériumban a kismamákkal szembeni ilyen
típusú eljárások szinte már általános gyakorlattá válnak . Érthetetlen számomra az, hogy a
Minisztérium a saját jogászai figyelmeztetése és az Egyenl ő Bánásmód Hatóság súlyo s
megállapításai ellenére miért nem próbálkozik a hibák feltárásával és a felelősségre vonással .

Mindezek figyelembevételével kérdezem a T . Miniszter Urtól, hogy :

1. Mi az oka annak, hogy a Minisztériumban több esetben is a kismamákkal szembe n
jogsértő döntéseket hoztak?

2. Indult-e már egyáltalán belső vizsgálat a felelősök megnevezésére ?

3. Mi az oka annak, hogy a minisztérium nem tartja tiszteletben az Egyenlő Bánásmód
Hatóság 2006. szeptember 21-én meghozott elmarasztaló határozatát, és nem tartja b e
azon ígéretét, hogy a határozat meghozataláig nem vonja vissza a gyesen, vagy gyede n
lévő alkalmazottak vezetői megbízatását?

4. Véleménye szerint megvalósulhat-e így Gyurcsány Ferenc azon célkit űzése, miszerint
„egy olyan modern, demokratikus köztársaságban, mint amilyen a miénk, már senki
sem vitathatja, hogy férfit és nőt egyenlő jogok illetnek meg” ?

A választ írásban kérem.

Budapest, 2007 . november 14 .
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