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Interpelláció

Kövér László
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

,,Melyek a legújabb családtámogatási intézkedéseink?" címmel az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (11.24.) OGY határozat 121. § (1) bekezdése alapján
interpellációt kívánok benyújtani Prof. Dr. Kásler Miklóshoz, az emberi erőforrások
miniszteréhez.

Tisztelt Miniszter Úr!

Mi a Fidesz-KDNP-ben az elmúlt években azon dolgoztunk, hogy a családokat megerősítsük, hogy a

lehető legtöbb támogatást megadjuk a szülőknek, és a leendő szülőknek, hogy gyermekeket

vállaljanak, neveljenek. Ennek köszönhetően az elmúlt években szeptemberről szeptemberre

egyre szélesebb körű támogatásban részesülnek a családok.

Európában, így Magyarországon a társadalmi szolidaritás a családon belüli szolidaritásra épül,

amelynek gyökerei az európai keresztény szellemiségbe nyúlnak.

Kiemelt célunk, hogy az eddigieknél is erősebben segítsük az édesanyákat, leendő édesanyákat.

Tavaly mintegy 1 775 milliárd forintot hagyott a kormány a családoknál, 182 milliárddal többet,

mint 2016-ban. A családi kedvezménynek köszönhetően átlagosan 277 ezer forint adót

spóroltak a szülők tavaly. A tavalyi 283 milliárd forintos összeg több mint húszszorosa annak,

amit a balliberális kormányok az utolsó évükben adókedvezményként adtak a családoknak.

Kiemelendő, hogy évről évre egyre több pénz marad a kisgyermekeseknél, az előzetes

számítások szerint a kétgyermekes kedvezmény emelésének és a keresetek folyamatos

emelkedésének köszönhetően a családi kedvezmény révén megtakarított összeg az idén

meghaladhatja a 310 milliárd forintot is.



Bevezetésre került a családi adórendszer, a családi adókedvezmény, a gyed-extra, és vissza

adtuk a hároméves gyest az édesanyáknak. Minden eddiginél több pénzzel támogatjuk a

családok otthonteremtését és a több gyermeket vállaló családokat segítjük az

adósságcsökkentésben, a jelzáloghitel-tartozásból és a diákhitel-tartozásból is jelentős

összegeket engedünk el számukra. A minimálbér emelésével együtt a gyed, valamint a diplomás

gyed összegét is emeltük, valamint a csecsemőgondozási és gyermekgondozási díj összege is

jelentősen emelkedett az elmúlt években.

A fentiekből jól látszik, hogy olyan családbarát országgá szeretnénk tenni Magyarországot, ahol

az édesanyák és a gyermekes családok minden lehetséges támogatást megkapnak ahhoz, hogy

felelősséggel tudjanak gyermekeket vállalni és nevelni.

Tisztelt Miniszter Úr!

Milyen további támogatásokkal segítjük a családokat, hogy minél több családban minél több

gyermek születhessen?

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2018. október 10.
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