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Gaudi-Nagy Tamás

országgyűlési képviselő
Írásbeli választ igénylő kérdés

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli választ
igénylő kérdést kívánok intézni a Miniszterelnök Úrhoz

„Mi a Kormány és személy szerint az Ön véleménye arról, hogy a Lunacek-jelentés elfogadás a
kapcsán a jelentést támogató kormánypárti képvisel ők az Alaptörvényben meghatározot t
értékekkel szemben foglaltak állást? ”

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Mint arról minden bizonnyal ön is értesült, az Európai Unió parlamentje a múlt hónapban 394 igen ,
176 ellenszavazat és 72 tartózkodás mellett elfogadta a szélsőségesen liberális Ulrike Lunacek által
írt állásfoglalást . A dokumentum lényege a kővetkező : „a Bizottságnak és a tagállamoknak
ösztönözniük kell a nemzeti esélyegyenlőségi szervek a nemzeti emberi jogi intézmények és az
LMBTI (a leszbikus-, meleg-, biszexuális-, transznemű és interszexuális kifejezések kezdőbetűiből)
személyek . alapvetőjogainak előmozdításával és védelmével megbízott egyéb szervezetek számára
nyújtott képzést és kapacitásépítést”, továbbá „a Bizottságnak sürgősen javaslatokat kell
előterjesztenie a családi állapotot – köztük a bejegyzett élettársi kapcsolatot, a házasságot és a
nemi hovatartozás jogi elismerését – igazoló valamennyi dokumentum joghatásának az egész
Unióban való kölcsönös elismerésére ( . . .) az azonos nemű párok élettársi közösségére, bejegyzett
élettársi kapcsolatára és házasságára vonatkozó jogszabályokkal rendelkező tagállamoknak el kell
ismerniük a más tagállamokban elfogadott hasonló rendelkezéseket. . . " .

Ha mindez nem lenne elég és kellően sokkoló, a jelentés az egy pár alatt értett matematikai
fogalmakat is újradefiniálná : „. . .felkéri a tagállamokat, hogy fontolják meg, hogyan tudnák a
családjogi törvényeiket a mai változó családi mintákhoz és formákhoz igazítani, és belefoglalni azt
a lehetőséget, hogy egy gyermeknek kettőnél több szülője (vagy törvényes gyámja) legyen, mivel e z
megnyitná a lehetőséget a szivárvány családok és az LMBT-családok valamint a patchwork
(elsősorban elvált személyek és korábbi házasságokból származó gyermekek által alkotott család)
családok elismeréséhez.”

Mint már ebből is leszűrhető , a Lunacek-jelentés összeegyeztethetetlen az Alaptörvényben
foglaltakkal, különösen annak L) cikkének (1) pontjával, mely szerint Magyarország védi a
házasság intézményét mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget ,
valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját . A családi kapcsolat alapja a házasság ,
illetve a szülő-gyermek viszony.



Tisztelt Miniszterelnök Úr !

Sajnos a hagyományos keresztény értékrendűnket alapjaiban támadó, a globális szexuális
forradalom ezen megnyilvánulását Bokros Lajos és az MSZP-s képvisel ők mellett a néppárti Járóka
Lívia és Szájer József is támogatta. A következetesség jegyében itt kell elmondanom, hogy Morvai
Krisztina mellett a fideszes Bánki Erik és a kereszténydemokrata Surján László is azt tette, melyet a
választópolgárok is elvárnak tő le, illetve amely összhangban van az Alapt őrvénnyel .

Azt gondolom, hogy az ön által meghirdetett új társadalmi szerződést, a Nemzeti Együttműködés
rendszerét csak akkor lehet komolyan venni, ha pártállástól és adott esetben országgyűlési
képviselői választásoktól függetlenül ki tudunk állni az értékeink, a hitűnk és a közösségünk
(legyen szó akár a családról, akár a nemzetr ől) mellett, és közösen tudunk elutasítani mindennemű
olyan törekvést, amely a jogérvényesítés/jogegyenlőség szép jelszavai mögé bújva a
legveszedelmesebb eszméket szabadítaná rá korunk magyar társadalmára.

Szeretném tudni azt, hogy a Magyarország Kormánya, a kormánypárti képviselők, végezzék a
munkájukat akár a Parlamentben, akár az Európai Parlamentben, nem megosztottak egy ilyen
kérdésben.

Azzal, hogy az Európai Parlament által elfogadott Lunacek-jelentés kapcsán kormánypárt i
képviselők az Alaptörvényben foglaltakkal szemben foglaltak állást, a Kormány álláspontját
fejezték ki, a szabad mandátum elve szerinti véleménynyilvánítás szabadságával éltek, mel y
véleményűkkel a Kormány nem ért egyet, vagy átléptek egy olyan határt, amelynek
következményei lesznek?

Várom megtisztelő válaszát!

GaudilVagy Tamás
Jobbik Magyarországért Mozgalom

Frakció tagj a

Budapest, 2014. március 10.


	page 1
	page 2

