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Szociális és családügyi bizottság

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés

Szociális és családügyi bizottságának

ajánlása

a gyermekgondozási díj időtartamának ésfelső összeghatárának megemelése,
valamint a foglalkoztatási törvényben biztosított munkaadói támogatások

kiterjesztése érdekében egyes törvények módosításáról szóló
T/11693. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Szociális és családügyi bizottsága 2004 . október 20-i
ülésén a törvényjavaslatot megvitatta, és azt a Házszabály 95 . § (2) bekezdésében foglalt
feltételeknek megfelelően vizsgálva, - általános vitára nem tartotta alkalmasnak .
(10 igen, 9 nem, 2 tartózkodás)

Indokolás

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium képviselője elmondta, hogy
a javaslatot a Kormány a jelenlegi formájában nem támogatja . Az Munka
Törvénykönyvében szabályozott, vonatkozó felmondási tilalom további egy évvel történő
felemeléséhez az OET, a szociális partnerek véleményének kikérése, illetve hozzájárulása
is szükséges . A hatályos magyar szabályozás, egyébként, jelenleg az Európai Unió
tagállamaiban a legerősebb védelmet biztosítja. Az Flt. módosítására tett javaslatokat
részben a tárgyalás alatt álló adó-törvénycsomag, részben egy benyújtás előtt álló
törvénymódosítás tartalmazza .
A szociális fejezetre vonatkozó módosításokat az illetékes tárca képviselője nem
támogatta. Álláspontja szerint a GYED összegének és folyósítása időtartamának a javaslat
szerinti felemelése a 2005 . évre tervezett 58 milliárd forint további, mintegy 55 milliárd
forinttal történő emelését tenné szükségessé. A javaslatban foglaltak a jelen pillanatban
reálisan nem teljesíthetők .
A FIDESZ képviselői részéről elhangzott, hogy a frakció szociális munkacsoportja a
kérdéssel folyamatosan foglalkozik . Hasonló előterjesztések már benyújtásra kerültek .
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A kisebbik ellenzéki párt képviselője a vitában ; a családtámogatás és a népesség-fogyás
megállításának összefüggéseire hívta fel a figyelmet .
Kormányoldalon elhangzott, hogy elvi síkon támogatják a kezdeményezést. A GYED
célja azonban nem a létminimum biztosítása, hanem az életszínvonal fenntartása kellene
legyen. A népesedéspolitikai kutatások egyébként sem támasztják alá a családtámogatás
formája és szintje, és a gyermekvállalás közötti közvetlen összefüggést .

A bizottság az általános vitában előadót nem állít .

Budapest, 2004. október 20 .
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