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   HAVI 1500 LEJT KAPHAT, AKI MÁR A SZÜLÉS UTÁN FÉL ÉVVEL DOLGOZNA

Ösztönöznék a visszatérést

Egy készülő rendelettervezet 
szerint ezután különbséget 
fognak tenni azon szülők 
visszailleszkedési pótlékja 
között, akik a gyerek születé-
sétől számítva hat hónapon 
belül térnek vissza munkába, 
illetve akik utána, de legalább 
két hónappal a gyerek kétéves 
születésnapja előtt térnek 
vissza. 

 » HAJNAL CSILLA

S ürgősségi kormányrendeletet 
készítettek elő a gyerekne-
velési szabadságról munka-

helyükre visszatérő szülők vissza-
illeszkedési pótlékjának növelése 
érdekében. Az előterjesztés szerint 
ha egy anya visszamegy dolgozni, 
mielőtt a gyereke betöltené a hat 
hónapot, akkor az eddigi 650 lej 
helyett 1500 lejes pótlékot kapna 
egészen addig, amíg a gyereke be-
tölti a két évet. „A mihamarabbi 
visszatéréssel megelőznék az anyák 
szakmai kiesését, ami a munkaadó 
szempontjából is előny, hiszen ha 
van egy képzett alkalmazott, nehe-
zebben nélkülözik őt hosszú időre” 
– indokolta meg Csép Éva Andrea, 
az RMDSZ szociális ügyekért fele-
lős parlamenti képviselője. Túl az 
anyák szakmai sikerén azonban 
mégiscsak az állam szempontjából 
„kifi zetődőbb”, ha az anya miha-
marabb dolgozni megy. Ugyanis 
azok, akik gyereknevelési szabad-
ságon tartózkodnak, nem adófi ze-
tők, tehát mindent az állam fi zet 
helyettük, kezdve a társadalombiz-
tosítástól az összes adóig.

Választási lehetőség
Csép Éva Andrea megkeresésünkre 
elmagyarázta, az új tervezet meg-
adja a választási lehetőséget az 
anyának, hogy ha úgy dönt, szülés 
után öt hónappal visszamegy, ak-
kor a fi zetésen felül nem 650 lejes 
ösztönző pótlékot kap, hanem 
1500 lejt, fogyatékkal élő gyerek 
esetében pedig ha egy évnél koráb-
ban megy vissza, akkor kapja meg 

az 1500 lejt. Egészséges gyerek 
esetében mindezt a gyerek kétéves 
koráig, fogyatékkal élő gyerek ese-
tében három évig kapná. Tovább-
ra is marad az a lehetőség, hogy 
650 lej ösztönző pótlékot kapnak 
azok, akik hat hónap után mennek 
vissza dolgozni, de legalább két 
hónappal a gyerek két éves kora 
előtt. A beilleszkedési pótlékot ez-
után megkapná az a szülő is, aki 
jogosult arra, hogy otthon üljön a 
3–7 éves fogyatékos gyerekével, de 
ő úgy dönt, hogy hamarabb vissza-
megy dolgozni, eddig ez nem így 
volt – részletezte a politikus.

Százmilliót spórolna 
a román állam
A minisztérium számításai szerint 
megközelítőleg száz millió lej meg-
takarítást jelentene az állami költ-
ségvetésben, ha ez a rendelkezés 
érvénybe lépne. A szaktárca nyil-
vántartása szerint jelenleg 178 700 
jogosult tölti gyereknevelési sza-
badságát, akiknek megközelítőleg 
20 százaléka úgy tér vissza, hogy 
kapja az ösztönző pótlékot. Most 
készül a tervezet erről, de amint 
elfogadta ezt a kormány, és megje-
lenik a Hivatalos Közlönyben, azzal 
érvénybe is lép, tehát várhatóan 
még idén élhetnek ezzel a lehető-
séggel az anyák. „Az még kérdés, 
hogy miután betöltötte a gyerek a 
két évet, jogosult-e utána még egy 
évig a 650 lejes ösztönző pótlékra, 
mint a többi anya, aki a gyerek két-
éves kora előtt két hónappal megy 
vissza dolgozni. Erre még nem tu-
dott konkrét választ adni Raluca 
Turcan munkaügyi miniszter, majd 
a papírra vetett tervezetből kiderül” 
– fejtette ki Csép Éva Andrea.

Több nyugati országban mini-
mális az az idő, amit gyerekne-
velési szabadságon tölthetnek az 
anyák. Az Egyesült Királyságban 
például a törvényes anyasági ellá-
tást a munkáltató fi zeti 39 héten 
át annak, aki a szülést megelőző 
15. héten már legalább 26 hete az 
alkalmazásában állt. Heti összege 
a korábbi fi zetés 90 százaléka az 
első hat hétre, majd a fennmaradó 
időre mintegy 600 lejnek megfele-
lő font jár az anyának.

 » „Az még 
kérdés, hogy 
miután betöltöt-
te a gyerek a két 
évet, jogosult-e 
utána még egy 
évig a 650 lejes 
ösztönző pótlék-
ra, mint a többi 
anya, aki a gye-
rek kétéves kora 
előtt két hónap-
pal megy vissza 
dolgozni. Erre 
még nem tudott 
konkrét választ 
adni Raluca Tur-
can munkaügyi 
miniszter, majd 
a papírra vetett 
tervezetből kide-
rül” – fejtette ki 
Csép Éva Andrea.

Támogatják a munkába állást. Az államnak és az anyának is jól jöhet a tervezett módosítás

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Meghirdették a 2021. évi Érték és 
Minőség Nagydíj pályázatot, a 

gazdaság szinte teljes palettáját lefe-
dő 41 főcsoport több mint 100 téma-
körében május 31-ig lehet beadni a 
jelentkezéseket a Kárpát-régió egész 
területéről – jelentette be zárt körű 
tájékoztatón Kiss Károlyné Ildikó, az 
Érték és Minőség Nagydíj pályázat 
alapítója tegnap Budapesten. Lator-
cai János, az Országgyűlés alelnöke, 
a rendezvény fővédnöke a pályázat 
meghirdetésekor elmondta, az Érték 
és Minőség Nagydíj arra ösztönzi a 
tudatosságra törekvő gyártókat, szol-
gáltatókat, hogy minőséget, termék-
biztonságot képviselő produktumot 
állítsanak elő. Hozzátette, a tudatos 
vásárlók is egyre inkább az objektív 
feltételeken alapuló minősített ter-
mékeket keresik, így az Érték és Mi-
nőség Nagydíj pályázati rendszerben 
tanúsított termékek, szolgáltatások 
gazdasági előnyt jelentenek a gyár-
tóknak, fejlesztőknek, és segítik az 
exportpiaci megjelenést.

Az Érték és Minőség Nagydíj pályá-
zatra jelentkezhet 2021. május 31-ig 
minden természetes és jogi személy, 
jogi személyiség, egyéni vállalkozó 
vagy alkotóközösség. A meghirdetett 

41 pályázati főcsoport többek között 
érinti a vendéglátást, az építő-, a bú-
tor-, és élelmiszeripart, a mezőgaz-
daságot, az infrastrukturális beru-
házásokat, az életminőség javítására 
szolgáló termékeket és szolgáltatáso-
kat, a csomagolástechnikát, az infor-
matikai programokat, rendszereket, 
szabadidős és kulturális tevékenysé-
geket, rendezvényeket, az oktatást, 
az orvostechnikai és kozmetikai szeg-
menst, a lakberendezést vagy akár a 
webshopos szolgáltatásokat.

A pályázat elismeréseit szeptember 
elején a gazdaság ünnepén, a Parla-
ment Felsőházi Termében adják át, 
amennyiben a járványügyi helyzet azt 
engedi.

Az Érték és Minőség Nagydíj pályá-
zatot 2021-ben negyedik alkalommal 
írta ki és valósítja meg a DIAMOND 
Szervezőiroda Bt., az ExVA Vizsgáló és 
Tanúsító Kft ., a Hajnal Húskombinát 
Kft ., a LEGRAND Magyarország Villa-
mos Rendszerek Zrt. és a SZÁM-PONT 
Számítástechnikai és Oktató Központ 
Kft . mint a pályázati rendszer kiírói ta-
nácsa. A pályázat kiemelt támogatója 
a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 
felelős államtitkársága, szakmai támo-
gatója az Agrárminisztérium, külhoni 
az RMDSZ. Szakmai partnere a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

 » B. E.

A nyári turistaszezon megnyitására 
készül Bulgária is. A tengerparton 

a tervek szerint május elsején elrajto-
ló idényben a bolgárok oltással vagy 
negatív koronavírusteszttel rendel-
kező turistákat fogadnak majd. A 
szófi ai idegenforgalmi minisztérium 
bejelentése szerint a nyáron még biz-
tos kötelező lesz a védőmaszk viselé-
se a zárt közös terekben, mint ahogy 
a távolságtartás is. Ami a tengerpar-
tot illeti, egy napernyőt legtöbb két 

személy vagy egy család használhat, 
és más higiéniai óvintézkedések fo-
ganatosítását is fontolgatják.

A bulgáriai idegenforgalmat is 
súlyosan károsította az egy évvel 
ezelőtt begyűrűzött koronavírus-vi-
lágjárvány. Tavaly jelentős mérték-
ben visszaesett az ágazat számára 
létfontosságú külföldi turisták szá-
ma, a belföldön utazók pedig nem 
tudták kompenzálni ezt a kiesést. 
A pandémia előtt a turizmus adta a 
bolgár bruttó hazai termék (GDP) 12 
százalékát.

Díjazzák a minőséget

Bulgáriai nyaralás feltételekkel

Óvintézkedések mellett indulhat a nyári idény a bolgár tengerparton
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