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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: " Hogyan tervez segíteni a kormány azokon a magyar 
munkavállalókon, akiknek a koronavírus-járvány második hullámának idejére nem maradt 
egyetlen szabadnapjuk sem?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A koronavírus-járvány nem csupán azokat a honfitársainkat érintette rendkívül súlyosan, akik egyik
napról a másikra elvesztették munkájukat és így megélhetési forrásukat, hanem azokat is, akiknek
szerencséjük  volt  és  megőrizhették  munkahelyüket.  Utóbbiak  esetében  a  szabadságolások
jelentenek – különösen most, a járvány második hullámának idején – nagy kihívást. Merthogy az
első  hullám  idején  elsősorban  a  gépiparban  reagáltak  úgy  a  munkaadók,  hogy  átmenetileg
szüneteltették a termelést, a munkavállalókat pedig javarészt szabadságra vagy állásidőre küldték.
De készültek olyan felmérések is, amelyek azt mutatták, hogy a kis- és középvállalkozások több
mint egyharmada is szabadságolásokkal igyekezett  kezelni a krízist.  Más kutatásokból pedig az
derült  ki,  hogy  a  magyar  munkavállalók  13%-a  volt  kényszerszabadságon  a  járvány  alatt.  A
digitálisnak  nevezett  otthoni  oktatás  miatt  ráadásul  sok  szülőnek  szintén  szabadságot  kellett
kivennie.

A szabadságolások miatt a legtöbb munkavállaló jövedelme jelentősen lecsökkent. Még akkor is, ha
fizetett  szabadságon  voltak,  hiszen  a  fizikai  dolgozók  keresetének  20–30%-át  a  különböző
műszakpótlékok,  túlóradíjak,  jelenléti  bónuszok  teszik  ki.  Miután  pedig  az  évben  kivehető
szabadnapok  nagyon  sok  munkavállalónál  elfogytak,  a  nyár  folyamán  nem  tudtak  pihenni,
szabadságra menni. A kisgyerekes családoknál külön problémát jelentett, hogy a 3 hónapos otthoni
oktatás után a gyerekfelügyeletet a 9 hetes nyári szünet idejére is meg kellett oldani. A hamarosan
következő őszi és téli  szünetek az iskolákban pedig szinte megoldhatatlan kihívás elé állítják a
szülőket, akiknek az idei évre minden szabadnapjuk elfogyott. Ugyanilyen súlyos kihívás a helyzet



a munka mellett tanulmányokat folytatók számára is. Fizetés nélküli szabadságot pedig a magyarok
többsége nem engedhet meg magának.

És most ilyen körülmények között szembesülünk a járvány második hullámával.

Mindezek alapján kérdezem Miniszter Urat, hogyan tervez segíteni a kormány azokon a magyar
munkavállalókon, akiknek a koronavírus-járvány második hullámának idejére nem maradt egyetlen
szabadnapjuk sem?

1


