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Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Gyöngyösi Márton (Jobbik)

Tisztelt Elnök Úr!
Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani
Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere
Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Vizsgálták-e, hogy miért sikertelen az eddigi
kormányzati családpolitika? 2."

Tisztelt Miniszter Úr!
A K/4791. szám alatt feltett kérdésemre adott válaszát megkaptam. Csalódottságomnak kell hangot
adjak annak okán, hogy Önök ezúttal sem a konkrét (KSH által közzétett tényadatokon alapuló)
kérdéseket válaszolták meg, hanem semmitmondó politikai panelekkel igyekeztek elterelni a
lényegről a figyelmet, ráadásul még ezt is a valóságot meghamisítva teszik. A tények azonban ettől
még tények maradnak.
Örömömre szolgál, hogy az általam mondottakat oly mértében figyelemmel kísérik, hogy utóbb
szavaimból idéznek is. Kérem azonban, hogy figyelmük arra is terjedjen ki, hogy a mondandómat a
valós tartalmának megfelelően igyekeznek értelmezni, illetve utóbb meghivatkozni. A február 19-i
felszólalásom előcitált részlete egészen pontosan így hangzott:
„Csomagolhatják bárhogy, a színes papíron átsejlik, mit is gondolnak önök rólunk, magyarokról.
A magyar fiatal egy szaporítani való haszonállat, amit ha kitömünk hitellel, akkor produkálja a
szükséges gyermekszámokat.”
A fentiekből bárki számára nyilvánvaló, hogy az Önök nézeteire utaltam, és nem a saját fiatalokról
alkotott nézeteimre hivatkoztam.
Sajnálom, hogy egy ilyen lényeges kérdés kapcsán ennyire méltatlan vitára invitált, én a
továbbiakban maradnék a tényeknél.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2010-ben 90 350 gyermek született, míg 2018-ban 89
800. Jóllehet egyik szám sem szolgálhat megelégedésünkre, azért az kellően érzékelhető, hogy
nemhogy kedvező irányú elmozdulás nem történt, hanem tényszerűen csökkent az élveszületések

száma.
Érdemi válasz híján, illetve a fenti tények okán kénytelen vagyok megismételni korábbi
kérdésemet:
Tisztelt Miniszter Úr! Milyen okokra vezethető vissza, hogy az elmúlt 9 esztendő
családpolitikai intézkedései láthatóan nem vezettek eredményre?
Várom érdemi válaszát!
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