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a családbarát parlamenti m űködéshez szükséges intézkedésekről

1 . Az Országgyűlés kifejezi elkötelezettségét az iránt, hogy az örvendetesen terjedő családbarát
munkahely szemléletnek megfelelően a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolásának a
Magyar Országgyűlés jövőbeni működése során is érvényesülnie kell, az Országgyű lés mindezért a
következő általános választást követően megalakuló Országgyűléssel kezdődően hatékony
intézkedéseket tart szükségesnek a családbarát parlamenti működés megteremtése érdekében .
2 . Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy ehhez családbarát intézkedési terv megalkotása, különösen
az ülésszakonkénti és ülésszakon belüli munkarend, valamint az ülések napirendjére és id őtartamára
vonatkozó szabályok és munkaszervezési gyakorlat újragondolása, továbbá a gyermekek napközben i
ellátását ideiglenes jelleggel biztosítani képes saját intézményi keret létrehozása szükséges .
3 . A családbarát munkaszervezés magába foglalja különösen, hog y
a) a munkaszervezés a parlamenti működés sajátosságaihoz mérten közeledik az általáno s
munkarendhez, így különösen a szavazásokat tizennyolc óráig be kell fejezni ,
b) kiemelt jelent őségű törvényjavaslat, így különösen a költségvetésről, a zárszámadásról, az állam
javára teljesítendő fizetési kötelezettségről, valamint az alkotmányos intézményekrő l szóló, továbbá
alapvető jogokat közvetlenül szabályozó törvényjavaslat
ba) megtárgyalásának ütemezése figyelembe veszi a nevelési-oktatási intézmények általánosan
meghatározott szüneteit,
bb) húsz óra utáni tervezett időpontban nem kerül az Országgyűlés napirendjére .
4 . Az Országgyű lés a családbarát parlamenti működés érdekében családbarát intézkedési tervet foga d
el, amelynek intézkedéseit az új Országgyű lés megalakulásával kezdődően kell alkalmazni.
5 . Ez a határozat a közzétételét követ ő napon lép hatályba .



INDOKOLÁS

A munka és a magánélet összeegyeztetése világszerte fontos alapérték, ezért a családi és munkahely i

kötelezettségek összehangolása a normális parlamenti működés szerves része szerte a világban. Egy

normálisan működő parlament ugyanis nem törvénygyár, éjszakai műszakkal, hanem az alapos
politikai vita színhelye, amely azonban nem jelent egyet a családjuk (és az állampolgárok) el ő l elrejtett

képviselők késő estig tartó vitatkozásával, és a családi szempontokat (például a tanítási szünetet és a

család egészséges működését) teljesen figyelmen kívül hagyó munkaszervezéssel . Egy új Házszabály

megalkotásakor, mely a kisebb létszámú parlament működését szabályozza, nem csak az lenne

kiemelten fontos, hogy az Országgyű lés működése átláthatóbb, érdemibb és hatékonyabb legyen, aza z

a munkaparlamenti jelleg és a szakpolitikai részletkérdések útveszt ői helyett a mindennapi élet

legalapvetőbb kérdéseire és a kormányzat érdemi ellenőrzésére jobban fókuszáló parlamenti m űködés

felé mozduljon el a törvényhozás, hanem hogy mindez egyben családbarát munkarendet i s

eredményezzen.

A Lehet Más a Politika szerint kiemelten fontos, hogy a gyermekes képvisel őnők és képviselők a

parlamenti munkájuk mellett a gyermekük gondozásával és nevelésével kapcsolatos feladataikat is e l

tudják látni . Különösen igaz ez az egyedülálló szülők esetében. Ennek jelentősége nem csak az adott

időszakban a parlamentben dolgozó képviselők számára van, de a közéleti hivatás iránt elkötelezett ,

ám a hagyományos képviselő i munkarendet a családjukra veszélyesnek érző jövőbeli politikusok

számára is . Ha meg akarjuk állítani a parlamenti kontraszelekciót és a természetes nemi arányo k

torzulását, a családbarát működés kiemelt fontosságú feladat .

A családbarát működés terepe az LMP szerint els ősorban a munkaszervezési gyakorlat újragondolása ,
illetve gyermekek napközbeni ellátását ideiglenes jelleggel biztosítani képes saját intézményi kere t

létrehozása. A családbarát munkaszervezés a parlamenti működés sajátosságaihoz mérten közelít az

általános munkarendhez, valamint legalább a kiemelt jelent őségű törvényjavaslatokat illetően

figyelembe veszi a nevelési-oktatási intézmények szüneteit, illetve kerüli az éjszakába nyúl ó

működést, különösen a szavazások tekintetében.

A parlamenti működés ugyanakkor mindig teremthet váratlan helyzeteket . Ezekre tekintettel szükséges

egy olyan, állandóan rendelkezésre álló, minimális szakszemélyzettel működő családi szoba, amelyben

a rendkívüli helyzetek során a gyermekfelügyelet megoldott, és a szoptatás, tisztába tétel és egyé b

gondozási tevékenységek is kulturált körülmények között elvégezhet ők.



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Önálló képviselői indítvány (országgyű lési határozati javaslat)

Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994 . (IX. 30 .) OGY határozat 87 . § (2) bekezdése
alapján mellékelten benyújtjuk a családbarát parlamenti működéshez szükséges intézkedésekről
szóló országgyűlési határozati javaslatot .

Budapest, 2013 . október 28 .

Ertsey Katalin Szél : rnadett
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