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H I R D E T É S

KIFELEJTETTÉK AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁST BIZTOSÍTÓ RENDELETBŐL AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDOKAT

Az ág is húzza az egyedülálló szülőt
Noha a 75 százalékos gye-
rekfelügyeleti szabadságot 
szabályozó 147-es sürgős-
ségi kormányrendelet nem 
tér ki azokra az egyszülős 
családokra, amelyek nem 
rendelkeznek válást igazoló 
okirattal, ők is megkaphatják 
a juttatást a lapunknak nyi-
latkozó képviselő szerint.

 » HAJNAL CSILLA

K ifelejtették a 75 százalékos 
gyerekfelügyeleti szabad-
ságot szabályozó 147-es 

sürgősségi kormányrendeletből 
azokat a szülőket, akik egyedül 
nevelik gyereküket, ám nincs vá-
lást igazoló okiratuk, mivel nem 
is voltak házasok a gyerek apjával 
(vagy anyjával), aki korábban el-
hagyta a családot. A jogszabály 
mindössze arra tér ki, hogy az el-
vált szülők esetében elég a válást 
igazoló végzés, amelyben szere-
pel, hogy a kiskorú annak a szü-
lőnek a címén lakik, akik igényli a 
gyerekfelügyeleti támogatást.

Holott Romániában a legutób-
bi, 2011-es népszámlálási ada-
tok értelmében a családok 18 

százaléka határozta meg magát 
egyszülős családként, azaz több 
mint 144 ezer ilyen család van 
az országban. Ebből több mint 
36 ezer esetben az apa neveli a 
gyereket, és több mint 108 ezer 
esetben az anyánál maradt a gye-
rekfelügyelet.

Az egyedülálló szülők többsége 
pedig nemcsak szociális és érzel-
mi téren van hátrányban, de a bü-
rokrácia is nehezíti mindennapja-
ikat. Példa erre a nemrég kiadott 
147-es számú kormányrendelet, 

amelynek értelmében gyerekfel-
ügyeleti szabadságot kérhetnek 
a 12 év alatti gyerekek szülei, akik 
nem tudnak otthonról dolgoz-
ni, viszont gyerekeik online ok-
tatásban részesülnek, ezért meg 
kell oldaniuk a felügyeletüket.

A sürgősségi kormányrende-
let nem tér ki erre, de a szociális 
ügyekkel foglalkozó Csép Éva 
Andrea parlamenti képviselő sze-
rint amennyiben a szülőnek van 
egy olyan okirata, amely bizonyít-
ja, hogy egyedülálló szülőként 

családtámogatási pótlékot kap, 
vagy van  szociális ankétja az ön-
kormányzat szociális osztályától, 
akkor ez elegendő bizonyítékként 
szolgál a gyerekfelügyeleti sza-
badsághoz. A szociális ankéthoz 
a helyi önkormányzat szociális 
osztályának munkatársa kiszáll, 
felméri a család helyzetét, és bi-
zonyítja, hogy a szülő egyedül 
neveli a gyerekeit.

„Sok olyan példa van, amikor 
elhagyja az egyik szülő a csalá-
dot, és nincs bizonyíték erre. Ezt 

az esetet nem tartalmazza a ren-
delet, de beszéltem több hatósá-
gi vezetővel, és azt mondták, ha 
nem elérhető az apuka (vagy az 
édesanya), és nincs semmilyen 
bizonyíték, ami alátámasztja a 
válást, így az egyetlen járható út 
az, ha szociális ankétot kér a szü-
lő, aki igényli a gyerekfelügyeleti 
szabadságot, ezt el tudják fogad-
ni bizonyító okiratként” – nézett 
utána az eljárásnak kérésünkre 
Csép Éva Andrea.

 A 147-es kormányrendelet nem 
az utolsó ebben a témában, hi-
szen már meg is született a 182-es 
kormányrendelet, de ez sem tér 
ki erre az esetre. Csép Éva And-
rea szerint amint bekerül a 182-es 
rendelet a képviselőházba az el-
fogadási törvény kapcsán, akkor 
meglesz a lehetőségük arra, hogy 
módosítsanak rajta, és akkor 
beleírják az elfogadási törvény 
szövegébe, hogy milyen papírok 
minősülnek egyszülős család bi-
zonyítékaként. Maga az egyszülős 
család meghatározása megvan 
a törvényben, csak a bizonyos 
procedúrák bizonyítási folyama-
tában nem nézett utána eléggé a 
kormány, kiadott egy következő 
sürgősségi kormányrendelet, és 
nem fi gyeltek erre oda – tette hoz-
zá a politikus.

Jár a gyerekfelügyeleti szabadság és a juttatás a gyereküket egyedül nevelő szülőknek is
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