
Érkez2 ,.t : 2C13 2 Va

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli választ igénylő kérdés

Dr. Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994 .
(IX.30.) OGY határozat 91 . (1) bekezdése alapján „A kormány tervei szerint folytathat-e
keresőtevékenységet a jövőben a nevelőszőlő?„ címmel írásbeli választ igénylő kérdést
kívánok benyújtani Balog Zoltán emberi erőforrás miniszterhez.

Tisztelt Miniszter Úr!

Amióta felmerült a nevelőszülői jogviszony foglalkoztatási jogviszonnyá alakításának
kérdése, a kormány váltogatja álláspontját a nevelőszülői munka mellett folytatható
keresőtevénységgel kapcsolatban . Az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények
módosításáról szóló, tavaly nyáron elfogadott törvény társadalmi véleményezésre bocsátot t
változatában még az szerepelt, hogy „Ha a nevelőszülő – saját gyermekeit is beszámítva –
legalább négy gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosítja, nevelőszülői
foglalkoztatási jogviszonya mellett más keresőtevékenységet nem folytathat.”, a beterjesztett
törvényjavaslatból viszont már törölték ezt a részt .

Télen, az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami
átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatban az állt, hogy „A
nevelőszülő nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya mellett – a m űködtetővel kötött
megállapodásban foglaltak szerint – időkorlátozás nélkül folytathat keres őtevékenységet,
feltéve, hogy az a nála elhelyezett gyermekek ellátását nem veszélyezteti .” Végül ez a
módosítás is a kukába került : zárószavazás előtti módosítóval kivették a törvényből a
nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó részletes szabályokat .

Nemrég a sajtóban röppent fel a hír, hogy a kormány a hivatásos nevelőszülői munkát
főállásúvá tenné, és kizárná más keres őtevékenység folytatásának lehet őségét.

Tekintettel a kormány eddig napvilágot látott, egymásnak ellentmondó elképzeléseire, az t
kérdeznénk Miniszter úrtól :



1) Született-e már döntés kormányzati szinten arról, hogy folytathat-e a jövőben más
keresőtevékenységet a nevelőszülő? Várható-e, hogy differenciált módon
szabályozzák ezt a kérdést a nevelőszülők, a hivatásos nevelőszülők, illetve a speciális
hivatásos nevelőszülők vonatkozásában?

2) Ha igen, milyen érvek alapján döntött a kormány?

3) Mikor tervezi ezt jogszabályban rögzíteni?

Pontokba szedett válaszait előre is köszönöm!

Budapest, 2013 . május 27 .

Ertsey Katalin
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