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Pénzben meghatározott  együttlét
Megadják a támogatást a szülők mihamarabbi munkába állásához
• Emelt összegű, 
1500 lejes támoga-
tás – az eddigi 650 lej 
helyett – járna azok-
nak a szülőknek, akik 
gyermekük hat hóna-
pos kora előtt vissza-
térnének dolgozni. Az 
anyáknak így megad-
ják a választási lehe-
tőséget, hisz továbbra 
is dönthetnek úgy, 
hogy csak a gyerek 
kétéves kora körül áll-
nak ismét munkába. A 
kérdés, hogy az állam-
kasszán kívül kinek 
éri meg a mihamarab-
bi munkába állás.

H A J N A L  C S I L L A

A kormány első olvasatban 
elfogadta azt a jogszabály-
tervezetet, amely szerint a 

jelenlegi 650 lejről 1500 lejre nőne a 
gyermeknevelési szabadságon lévő 
szülők munkába való visszatérését 
ösztönző támogatás összege abban 
az esetben, ha a szülő a gyermek 
hat hónapos kora előtt visszatér 
dolgozni. Ez esetben addig kapnák 
a pótlékot, amíg a gyermeknevelési 
szabadságuk tartott volna: egészsé-
ges gyerek esetében a gyerek két-
éves koráig, fogyatékkal élő gyerek 
esetében három évig. 

Adózó anya

A nők mihamarabbi visszaillesz-
kedése a munkaerőpiacra főleg az 
államnak lenne kifi zetődő, hiszen 
így egy adózó anyát kapna vissza, 
ugyanis a gyereknevelési szabadság 
alatt a szülő nem adófi zető, tehát 
mindent az állam fi zet helyette, a 
társadalombiztosítást és az összes 
adót, ráadásul gyereknevelési támo-
gatást is folyósít neki. Csép Éva And-
rea parlamenti képviselő korábban 
arról tájékoztatott, hogy a minisz-
térium számításai szerint megköze-
lítőleg százmillió lej megtakarítást 

jelentene az állami költségvetésben, 
ha ez a rendelkezés érvénybe lép-
ne. A minisztérium nyilvántartása 
szerint jelenleg 178 700 jogosult 
van, aki gyereknevelési szabadsá-
gát tölti. Ezeknek megközelítőleg 20 
százaléka úgy tér vissza, hogy kapja 
az ösztönző támogatást – világí-
tott rá a szociális ügyekért felelős 
parlamenti képviselő a munkaügyi 
szaktárca adataira.

Hogy „rágható” legyen a szülő

Ha az anya visszatér dolgozni, a fél év 
alatti babának naponta pár órán át 

nélkülöznie kell az édesanyját. Fel-
merül tehát a kérdés, hogy kinek éri 
meg – az államkasszán kívül – az, ha 
az anya nem marad otthon ilyen pici 
babával. Lukács-Márton Réka ma-
rosvásárhelyi pszichológus úgy véli, 
felesleges bárkit megkövezni, mert 
mindenki maga tudja, mi a legjobb 
neki. Mint kifejtette, valóban korai a 
fél év előtti időszak a baba szempont-
jából, hiszen ebben a korban nagy 
szükség van az anya-gyerek szim-
biózisra, éppen ezért nem minden-
kinek jelent késztetést a plusz pénz-
összeg, azonban vannak családok, 
ahol a pénz nagyon fontos motiváló 

rész. Ezenkívül pedig vannak olyan 
anyák is, akiknek a kétéves gyerek-
nevelési időszak, amíg csak otthon 
ülnek a kicsivel, nem kielégítő sem 
lelkileg, sem pedig szakmailag. „Úgy 
gondolom, még mindig jobb az, hogy 
az anya menjen vissza dolgozni ilyen 
esetben, és amíg otthon van, legyen 
egy »rágható« szülő, ahogy Vekerdy 
Tamás pszichológus fogalmazott, 
mintsem hogy otthon maradva egész 
nap idegesen és frusztráltan nevelje 
a gyerekét. Mindenki maga dönt-
se el, hogy mi a fontosabb neki. Ha 
valakinek az a fontos, hogy 
két évig otthon maradjon és 
mindent megtegyen azért, 
hogy egészséges gyerekko-
ra, majd felnőttkora legyen a 
gyerekének, akkor maradjon 
otthon. Látok azonban olyan 
eseteket is, hogy az anya azért 
nem tér vissza hamarabb dolgozni, 
mert fél attól, hogy mit mond a társa-
dalom, de jobb lenne mindenkinek, 
ha visszamenne dolgozni” – fogal-
mazta meg a pszichológus. 

Lukács-Márton Réka lapunk-
nak elmesélte, ismer olyan szülőt, 
aki sokkal jobban tudott működni 
anyaként is, miután visszament 
dolgozni, hiszen visszaállt az ő nor-
mális kerékvágásába, szakmailag 
is kiteljesedett. A nők amúgy is min-
dig hátrányból indulnak a munka-
erőpiacon, mert minden gyerekne-
velés után szinte nulláról kezd sok 
anya, főleg bizonyos szakmákban 
– világított rá a pszichológus arra, 
hogy a nő, aki gyereket vállal, akár 
saját munkaerőpiaci kirekesztődé-
séhez járulhat hozzá.

Saját döntés legyen a visszatérés. Szükség van 
az anya-gyerek szimbiózisra, de nem minden áron
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ISZLAI KATALIN

M íg korábban csak néhány na-
pot vett igénybe egy új szemé-
lyi igazolvány kibocsátása, az 

elmúlt időszakban kiala-
kult alapanyaghiány miatt 
ez az időtartam mintegy 
30–45 napra emelkedett Ro-
mániában. A probléma az 
ország összes térségét érin-
ti, így Hargita megyét is. 
Csíkszereda Polgármesteri 

Hivatala a Facebook közösségi 
oldalon tájékoztatta az érintetteket 

az ezzel kapcsolatos tudnivalókról. 
Mint fogalmaztak, az alapanyaghi-
ány miatt továbbra is jelentős, több 
mint 30 napos késéssel bocsátják ki 
a személyi igazolványokat. Az adato-
kat viszont ettől függetlenül tovább-
ra is begyűjtik és feldolgozzák, de 
az okmányok nyomtatása az önkor-
mányzattól függetlenül történik.

Emlékeztettek továbbá, hogy a le-
járt személyi igazolványok továbbra 
is érvényesek maradnak, és az intéz-
mények kötelesek elfogadni ezeket. 
Ennek oka, hogy a koronavírus-jár-
vány megfékezése érdekében hozott 
intézkedésekről szóló, 2020-ból szár-
mazó 55-ös számú törvény szerint a 

közintézmények által kibocsátott 
dokumentumok a vészhelyzet alatt 
és az annak feloldását követő 90 
napban érvényesek maradnak.

Máshol is fennáll a probléma

A probléma továbbá Székelyudvar-
helyt is érinti, ahol a korábban meg-
szokott 10 nap helyett 30 napba telik 
jelenleg a személyi igazolványok ki-
bocsátása – tudtuk meg Zörgő Noé-
mitől, a városháza sajtószóvivőjétől. 
Mint mondta, már január óta gondot 
jelent az alapanyaghiány, emiatt pe-
dig az elmúlt időszakban azt a gya-
korlatot alkalmazták, hogy az igény-
lés benyújtása után a lejárt személyi 

igazolványát továbbra is magánál 
tarthatta az igénylő (mivel az emlí-
tett törvény értelmében továbbra is 
használhatta), és csak akkor adta le, 
amikor megérkezett az új dokumen-
tum. A szóvivő továbbá arra is kitért, 
hogy a napokban kaptak egy átiratot 

a belügyminisztériumtól, amelyben 
az állt, hogy legkésőbb március 29-
éig megoldódik az alapanyaghiány 
okozta probléma az országban, azaz 
várhatóan áprilistól visszaállhat a 
rend, és ismét lerövidülhet a doku-
mentumok kibocsátásának ideje.

Jelentősen meghosszabbodott a személyi igazolványok kibocsátásának ideje
• Országszerte akadozik a személyi igazolványok kibocsá-
tása, mivel hiány alakult ki azokból a műanyag lapokból, 
amelyekre ezeket nyomtatják. Emiatt akár 45 napig is várni-
uk kell az igénylőknek az új dokumentumra.

Műanyaghiány miatt késik az 
igazolványkibocsátás
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