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Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

	

Írásbeli kérdé s

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 91 .§-ára írásbeli kérdést kívánunk benyújtani Balog Zoltán
Emberi Erőforrások Minisztériumát vezet ő Miniszter Úrhoz

„Miért kellett 2011-ben eltörölni, ha most ismét bevezetik azt, az MSZP kormány álta l
hozott intézkedést, amely lehetővé tette a gyes melletti munkavégzést? ”

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

A gyermekgondozási ellátások melletti munkavégzés megengedése kedvező lépés a szülők
számára. Örülünk, hogy a kormány végre beismerte, hogy rossz döntést hozott, amikor 2011-be n
ismét bevezette a gyes melletti munkakorlátot, amit a szocialista kormány még 2006-ban végle g
kivezetett a szabályozásból .

Az egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociáli s
hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény b ővítésével összefügg ő módosításáról szóló
T/13049. számon benyújtott törvényjavaslat indoklása szerint a munkakorlát feloldásának oka, hog y
„a családok anyagi helyzetének, jövedelemszerzési lehetőségét javítsák” . Tehát elismerik, hog y
2011-ben pénzt vettek el a családoktól, amikor a gyes esetében visszahozták a már régen eltörölt
korlátott . Ezt a statisztikai adatok is alátámasztják, hiszen láthatóan kedvesebben vették igénybe a
gyest, mivel annak feltehetően meglehetősen alacsony összege matt inkább a munkabért
választották .

Mindez azért érdekes, mert 2010-ben, amikor bevezették a gyes melletti munkavégzé s
korlátozásának szabályát, azt írták az errő l szóló törvényjavaslatban, hogy „ azon szülők esetében
ugyanis, akik teljes munkaidőben dolgoznak, nincs kiesőjövedelem, amit pótolni kellene” .
Úgy tűnik a kormány belátta, hogy az elmúlt három és fél olyan mértékben sújtotta a kisgyermeke t
nevelő családokat, hogy szükség van további jövedelmet biztosítani számukra .



Érdekes, hogy akkor még úgy gondolták, miként az indoklásban is szerepel, hogy a gyes mellett i
munkavégzés korlátozása szolgálja a család és a munkavégzés összeegyeztetését. Szerencsére ma
már nem teljesen így látják .

Mindezek miatt kérdezzük Miniszter Urat :

Miért kellett 2011-ben eltörölni, ha most ismét bevezetik azt, az MSZP kormán y
által hozott intézkedést, amely lehetővé tette a gyes melletti munkavégzést ?

Mitől változott meg a véleményük arról, hogy mi szolgálja a család és a
munkavégzés összeegyeztetését ?

Miért csak a választás évében hozták meg ezeket az intézkedéseket ?

Várjuk megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2013 . december (.J _

esterházy Attila
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