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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgy ű lésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánunk intézni az Emberi Er őforrások
Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium vezet őjéhez

„Milyen lépéseket kíván tenni a kormány a népességfogyás megállítása érdekében? ”

címmel .

A benyújtott kérdésünkre a választ írásban várjuk .

Tisztelt Miniszter Úr !

Kérjük, engedje meg, hogy mindenekel őtt gratuláljunk miniszteri kinevezéséhez, és kifejezzük őszinte
reményünket a tekintetben, hogy tevékenysége szemléletváltást fog hozni az Emberi Er őforrások
Minisztériumában. Bízunk benne, hogy kormányzati munkáját keresztény értékrendje alapján, magyar
nemzetünk javára fogja végezni .

Épp ezért most – meggyőződésünk szerint – hazánk legsúlyosabb sorskérdése tárgyában intézzük Önhö z
első kérdésünket, s ez pedig az a demográfiai krízishelyzet, amellyel összefüggésben Kövér Lászl ó
házelnök úr egy az MTI-nek adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy az elmúlt nyolc évben minden t
megtett a kormányzat, ami „emberi mértékkel mérve megtehető” .

Sajnos azonban, megítélésünk szerint ez koránt sincs így . Ezzel kapcsolatban hadd utaljunk azokra a
gondolatokra, javaslatokra, amelyeket Székely János szombathelyi megyéspüspök fogalmazott me g
nemrégiben a családok támogatása és a népességfogyás megállítása vonatkozásában, s amelyek szerint e
még megvalósításra várnak . Indítványozta többek között azt, hogy a törvényalkotásnál, de minden állam i
intézkedésnél legfontosabb szempont a családok, a házasságkötés, a gyermekvállalás segítése legyen, s
ha nem így volna, akkor azonnal módosítani kellene az adott törvényt vagy intézkedést . A szombathelyi
megyéspüspök javaslata szerint továbbá az alap-, a közép- és a fels őfokú oktatásban nagyobb hangsúlyt
kellene fektetni a családi életre nevelésre, ezen belül is a kommunikációra és a konfliktusmegoldásra.
Felvetette ezenkívül az egyszeri szülési támogatás bevezetését ; a gyesről visszatérő anyákat
részmunkaidőben foglalkoztatók támogatását; a TAO-támogatás lehetőségét munkahelyi bölcsődék és
óvodák, nyári napközik számára. „Keltető lakások” elnevezéssel a házasok otthonteremtési nehézségei t
hidalná át egy bérlakás programmal. Támogatni javasolja a családbarát filmek, műsorok sugárzását,
azonban tiltaná a kifejezetten destruktív, családellenes tartalmakat a médiaszolgáltatók adásaiban .
Egyben olyan technikai eszközök elterjedését tartaná helyesnek, amelyeken a fiatalok nem tudnak rájuk



1 ?elemtó lavta hll ..ik ;li (horror . ptlr}!o`'rafla . erőszak stb .) nézni . Felveti a'2_ éld fo ,, antatsál ó l való
védelmével kapcsolatban . hogy jelenleg az Alaptörvény 11 . cikkében foglaltak a gyakorlatban sajno s
nem érvényesülnek .

:\lilldezcn kérdések külön-külön is érdemesek arra . hogy érdemi \ itát . őszinte és konstruktív párbeszéde t
folytassunk róluk : civilszervezetek . egyházak . állami intézmények és a gazdasági szféra szereplő i csak
úgy. mint mi. ellenzéki vagy kormánypárti képvisel ők. hiszen ez nemzetünk érdeke .

Tisztelt Miniszter Úr! Kérdezzük tehát . a fenti javaslatok közül melyeket tartana támogathatónak . és
milyen esetleges további lépéseket kíván tenni a kormányzat a családok er ősítése. a népességfogyá s
megállítása érdekében ?

Történelmi felel ősségünk. hogy a demográfiai katasztrófát elkerüljük a magyar családok kiemel t
támogatásával, társadalmi szemléletformálással, az értékválságra adott egyértelm ű iránymutatással ,
életpárti hozzáállással . Miniszter Urtól ebben a tekintetben kormányzati fordulatot remélünk, amelye t
nyitottság, az építő javaslatok meghallgatása, és lehet őség szerinti megvalósítása jellemez . A magunk
részéről a törvényhozás munkájához színvonalas szakmai javaslatokkal, keresztény és nemzet i
elkötelezettséggel kívánunk hozzájárulni .

Tisztelettel várjuk érdemi válaszát !

Budapest, 2018 . június 4 .

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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