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Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)

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: "Támogatja-e a kormány a Jobbik azon javaslatát,
hogy a jelenlegi öt, illetve az európai uniós irányelvként meghatározott tíz nap helyett
gyermekük születését követően 20 nap szabadság illesse meg az apákat?"

Tisztelt Miniszter Úr!
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 118. § (4) bekezdése szerint az apának
gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig, öt, ikergyermekek
születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell
kiadni. A szabadság akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal. A felelős ellenzékiség
jegyében az idézett jogszabály utolsó pontjával maradéktalanul egyetértek, a törvény azonban ezen
túl változtatásra és kiegészítésre szorul. A kiegészítéssel kezdem: az ikergyermekek esetén járó
többlet szabadság indokolt, ugyanakkor a KSH adatai szerint 2017-ben huszonöt, 2018-ban pedig
huszonhárom hármas ikerszülésnek örülhettünk hazánkban, ideális lenne, ha a törvény a
megnövekedett szülői feladatokat az esetükben további szabadnapokkal támogatná.
Összességében azonban ennél átfogóbb módosításra szorul a szabályozás, ennek az oka pedig az,
hogy az apai szerepek, elvárások és igények a megváltozott körülmények hatására átalakultak, az
apáknak egyre nagyobb része tart igényt intenzívebb részvételre az újszülött gyermekéről történő
gondoskodásban, amely pótolhatatlan segítséget jelent az édesanyáknak is. Ennek mentén az
Európai Parlament a múlt évben arról döntött, hogy a jövőben legalább tíz napos apasági szabadság
illesse meg a férfiakat, célként határozva meg a családi élet és a munka közötti egyensúly javítását.
Magyarországon az apasági szabadság bevezetése, tehát 2002 óta változatlanul öt nap áll az
édesapák rendelkezésére, hogy minőségi, egybefüggő időt töltsenek a családjukkal gyermekük
születését követően. A szocialista kormányzatok ehhez nem nyúltak hozzá, de a 2010-es
fülkeforradalmat követő kormányok sem bizonyultak ezen a téren kellően családcentrikusnak.

Ezáltal sajnálatos módon hazánk jelenleg egyike azoknak a tagállamoknak, ahol jogalkotó eddig
kevésbé támogatta az édesapákat abban, hogy az újszülött gyermekek születésekor több minőségi
időt tölthessenek a családjukkal. Ennek jelentőségével minden bizonnyal a kormányzat is tisztában
van, hiszen a konzultációs kérdőíveket – sok minden más mellett – eddig ez a kérdés is elkerülte.
Támogatja-e a kormány a Jobbik azon javaslatát, hogy a jelenlegi öt, illetve az európai uniós
irányelvként meghatározott tíz nap helyett gyermekük születését követően 20 nap szabadság illesse
meg az apákat?
Várom megtisztelő válaszát!
Tisztelettel:
Potocskáné Kőrösi Anita
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