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Tisztelt Képviselő Urak !

Az Önök által feltett „Miért kellett 2011-ben eltörölni, ha most ismét bevezetik azt, az MSZP
kormány által hozott intézkedést, amely lehetővé tette a gyes melletti munkavégzést?” című
írásbeli kérdéssel kapcsolatosan, miniszter úr nevében és megbízásából aZ alábbiakró l
tájékoztatom .
Úgy vélem, méltatlan éppen az MSZP frakcióvezet ője, valamint képviselője részéről annak
számonkérése, hogy a Kormány miért teszi lehet ővé a GYES melletti korlátlan munkavégzést .
Érthetetlen, hogy önök egy pozitív, a családok érdekeit szolgáló döntést nem üdvözölnek ,
hanem visszamutogatnak . Holott éppen Önök azok, akiknek lenne elszámolnivalójuk a
magyar családokkal szemben. Az Önök kormánya volt az, amely meghozta azokat a
megszorító intézkedéseket, amelyek számos gyermekes család életét megnehezítették .
A GYES időtartamának lerövidítését egy évvel, és összegének befagyasztását éppen az Önö k
frakciója szavazta meg, és Bajnai Gordon kormánya terjesztette el ő . Önök támogatták azt a
Gyuresány Ferencet is, aki annak idején elvette a gyermekek után járó család i
adókedvezményi, és mostani választási programja szerint ezt újra megtenné .
Önök már többször bebizonyították, hogy nem a magyar családok, nem a gyermekvállalá s
támogatása, hanem a megszorítások pártján állnak. Igy ennek fényében meglehetősen
visszásnak tűnnek ezek a felvetések .
A GYED extra intézkedéscsomag bevezetésével a Kormány teljesít egy új, 2011-be n
megkezdett szemlélet meghonosítását a családtámogatási rendszerben. Az eddigi ellátások
csupán a gyermekszülés miatt kieső munkajövedelem pótlásáraz de legalább kompenzálására
szorítkoztak. Mostantól azonban arra törekszünk, hogy ezek a juttatások a gyermekszülés és
nevelés kapcsán felmerülő többletkiadások fedezetére is elegendőek legyenek.
A korábbi támogatási rendszer csak részlegesen volt képes a szülés előtti jövedelemszint
fenntartására. A gyermek vállalásával azonban a családi kiadások jelentősen megemelkednek .
A Kormány éppen ezt kívánja ellensúlyozni a családi adókedvezmény bevezetésével és jöv ő
évi kiterjesztésével . Ugyancsak ezt teljesíti be jövőre a GYES, GYED melletti munkavégzé s
lehetővé tétele, továbbá testvérek esetén egyszerre több ellátás folyósíthatóságána k
megteremtése .
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