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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Kíván-e a kormány az apasági szabadságot 
megkönnyítő intézkedéseket életbe léptetni? " 

Tisztelt Miniszter Úr!

Elvétve  már  hazánkban  is  hallani  olyan  kezdeményezésekről,  amelyek  során  a  munkavállaló
lehetőségeihez mérten igyekszik fizetett születési szabadságot biztosítani nem csak az anyáknak, de
a szülői szerepek kapcsán sokszor méltatlanul kezelt apáknak is. Az elmúlt évtizedekben kitolódott
a gyermekvállalás, a gyermekvállaló házaspárok vagy élettársak pedig sok esetben a fizikai távolság
miatt nem számíthatnak a nagyszülők segítségére. Az apukák próbálnak két helyen is helytállni, a
munkahelyükön (vagy munkahelyeiken) és otthon, az anyukák az újszülöttekkel – különösen az
első  gyermek  születésekor  –  mégis  sokszor  úgy  érzik,  hogy  nagyrészt  egyedül  kénytelenek
boldogulni.

Európai kitekintésben számos olyan országgal találkozunk, elég, ha a spanyol, a szlovén vagy éppen
a finn példát említjük, ahol az apáknak járó pótszabadsággal igyekeznek segíteni, hogy az apukák
több időt tölthessenek a gyermekeikkel, illetve ezáltal is erősíteni kívánják a szülők kapcsolatát.

A T. Miniszter Úr biztosan egyetért velem abban, hogy ideális esetben a családoknak - különösen
gyermek születésekor - a legfontosabb a harmóniában együtt töltött idő. A kieső munkaerő, a fizetett
születési szabadság mértéke egyszerűen nem fogható ahhoz, amit az édesapa ideális esetben aktív,
segítő jelenléte jelenthet az anyukának és a picinek, nem beszélve arról az érzelmi biztonságról,
amely semmi mással  nem pótolhatóan erősebbé szövi  a  családtagok közötti  kapcsolatot.  Ennek
előmozdítása  érdekében  Magyarország  ezen  a  téren  felzárkózhat  azokhoz  az  európai  uniós
tagállamokhoz,  ahol  az  apáknak  járó  pótszabadság  mértékét  az  apaság  méltó  módon  történő
elismerésének megfelelő módon kezelik. Ennek jegyében kérdezem:



Kíván-e a kormány az apasági szabadságot megkönnyítő intézkedéseket életbe léptetni? 

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2020. február 9.

Tisztelettel:

…..........................

Sneider Tamás

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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