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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . 5 alapján felvilágosítás kérése céljából Valóban idejétmúlt intézmény a
házasság? címmel írásbeli kérdést kívánok feltenni Kiss Péter Miniszterelnöki Hivatalt vezet ő
miniszter úrnak.

A Magyarország .hu központi kormányzati portálon a Házasságról az alábbi leírás szerepel :
„Miközben népszerűsége - és ezáltal jelentősége - világszerte egyre csökken, a házassá g
intézménye még mindig több tízezer embert érint évente hazánkban.”

A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952 . évi IV. törvény azonban koránt se m
viszonyul ilyen lekezelően a házassághoz, hanem támogatott társadalmi értéknek tekinti . A 24 .
tartalmi elemeket is felsorol, miszerint a házastársak hűséggel tartoznak egymásnak és egymás t
támogatni kötelesek.

Úgy vélem sem a hatályos jogrendszerrel, sem az általános társadalmi célokkal nem egyeztethet ő
össze maradéktalanul a fenti szöveg. Álláspontom szerint a portál szerkesztő i nem engedhetnének
meg magunknak olyan kijelentéseket, melyek az egyéni véleményüket sugallják és a házasságo t
mint idejétmúlt intézményt tüntetik fel .

A katolikusok világnézete szerint a házasság egy férfi és egy n ő egész életre szóló, szabad akaratta l
vállalt szövetsége, mely természete szerint a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésér e
irányul . Nem kívánjuk saját világnézetünket mindenki számára kötelezővé tenni, ugyanakkor a
kormányzati honlapon foglaltak sok szempontból sért őek .

Tisztában vagyunk vele, hogy a házasságkötések száma folyamatosan csökken. Erre azonban nem
az a jó válasz, hogy a házasságot a történelem által meghaladott intézménynek tekintjük
Szerintünk olyan kormányzati intézkedéseket kellene inkább hozni, melyek a házassá g
intézményét jogilag, morálisan és gazdaságilag is meger ősítik. Ezt kellene a kormányzati portálnak
is sugallnia .

Fentiek alapján lát-e lehetőséget a tartalom megváltoztatására?

Budapest, 2008 . szeptember 24 .
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