
országgyűlési képviselő

Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyű lésrő l szóló 2012.
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánunk intézni az Ember i
Erőforrások Minisztériumát vezet ő miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium
vezetőjéhez

„Milyen konkrét intézkedések megtételét tervezik rövid- és középtávon a
gyermekvállalás és családalapítás fellendítése érdekében? ”

címmel.

A benyújtott kérdésünkre a választ írásban várjuk .

Tisztelt Miniszter Úr!

A 2014. október 3-án a K/1470. számú, „Mit kíván tenni a Kormány azért, hogy a
gyermekvállalás alapvető anyagi feltételei minden pár számára biztosítva legyenek? " címmel
benyújtott írásbeli kérdésre a minisztérium államtitkára által adott válaszában foglaltakka l
kapcsolatban az alábbiakról kívánjuk tájékoztatni .

Kétségtelen tény, hogy a népmozgalmi statisztika adatai szerint is az idei év els ő hét
hónapjában javult a gyermekvállalási és családalapítási kedv, azonban „fellendülésr ő l”
beszélni úgy érezzük, sajnos ebben az esetben erős túlzás. A Jobbik Magyarországért
Mozgalom ezúton is üdvözli államtitkárának azon sorait, amely szerint egyetértenek azzal a
jobbikos állásponttal, miszerint az eddigieken túl további, a családokat segítő intézkedésekre
is szükség van annak érdekében, hogy kedvezőbb feltételeket teremtsünk a családalapításho z
és a gyermekvállaláshoz anyagi és más, gyermek-elhelyezési és munkavállalás i
szempontokból is .

Kijelenthető, hogy a kétgyerekes családok aránya csökkent, így párhuzamosan a
kétgyermekeseket további gyermek vállalására bátorító intézkedésekkel, az egygyermeke s
családokat is támogatni kell újabb gyermek vállalásában. A családi adókedvezmény három
gyermek után járó kiemelt kedvezményeit már idén ki kell terjeszteni a kétgyermeke s
családokra is. Fontos lenne végre kimondania a magyar kormánynak, hogy Magyarország
legnagyobb megoldásra váró problémája a demográfiai katasztrófával fenyegető



népességfogyás és az ebből egyenesen következő elöregedése a társadalomnak, ami ráadásul a
nyugdíjrendszer fenntarthatatlanságához vezet .

A népesedési fordulat előmozdítása érdekében legalább a gyermekneveléshez szüksége s
árucikkek áfáját csökkenteni kell, amelyek Európában a legmagasabbak nálunk . Persze lehet
ilyenkor a szocialista kormányokra hivatkozni, akik kormányzása alatt err ől döntöttek, de a
második és a harmadik Orbán-kormány volt az, amely eddig ehhez – minden erre irányul ó
kezdeményezésünket lesöpörve – elfelejtett hozzányúlni .

Államilag támogatott otthon- és bérlakás-építési, illetve vásárlási programot kell kialakítani ,
illetve olyan kedvezményeket kell életbe léptetni, melyek a gyermekneveléssel természetese n
és kötelezően járó idő- és energia-ráfordítás mellett legalább az anyagi terheket részben
leveszi a szülők válláról .

Elsősorban nem pénz, hanem elkötelezettség kérdése lenne a családbarát közbeszéd é s
közgondolkodás népszerűsítésére figyelemfelhívó kampányt indítani, amelynek elsődleges
eszköze lehetne az internet, valamint a közszolgálati médiumok (televízió, rádió) m űsorai . A
várandós kismamák társadalmi megbecsülését az általunk már korábban is javasolt, a
közintézményekben soron kívüli kiszolgáláson felül számos más módon lehetne er ősíteni ,
adott esetben ehhez külön pénzügyi ráfordításra sincs szükség, mindez pusztán hozzáállá s
kérdése lenne . A természetes igényként jelentkező gyermekvállalás útjába hazánkban a
közvélemény-kutatások adatai szerint els ősorban anyagi jellegű nehézségek állnak, azonban
nyugat-európai példák azt is mutatják, hogy önmagában a pénzügyi er őforrások megléte sem
elegendő a kellő mértékű , egy társadalom folytonosságát, annak kultúrájának fenntartásá t
biztosítani hivatott számú utódnemzés eléréséhez . A Kárpát-medence etnikai arányainak
menthetetlen felbomlásához vezetne az átlagosan tervezett 2,1-es gyermekszám is, azonba n
ha ezt összevetjük a tényleges gyermekvállalással, honfitársaink tömeges és egyre fokozód ó
kivándorlásával, valamint a szintén fokozódó bevándorlással, akkor könnyen beláthatjuk ,
hogy azonnali intézkedésekre van szükség a demográfiai katasztrófa elkerüléséhez .

Egy megfelelően átgondolt és kidolgozott nyugdíjreform szintén hozhat pozitív változásokat a
gyermekvállalás fellendítésében, azonban itt fontos hangsúlyozni azt a kitételt, hogy a
nyugdíjak mértékének megállapításakor legalább a középiskolai tanulmányok elvégzése ,
szakmához, érettségihez vagy diplomához juttatott utódok lélekszámát vennénk figyelembe ,
ezzel elkerülve azokat a visszaéléseket, mely során a szülők a gyermekre nem áldásként ,
hanem mint a megélhetést biztosító eszközre tekintenek .

Várjuk megtisztelő válaszát !

Budapest, 2014 . október 28 .
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