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Írásbeli kérdés
Kövér László úrnak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012.
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánunk intézni az Emberi
Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez

,,Kívánja-e a kormány hangsúlyosan beemelni a családi életre nevelést a Nemzeti
Alaptantervbe?"

címmel.

A benyújtott kérdésünkre a választ írásban várjuk.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető muuszter elődjének a figyelmét több
alkalommal felhívtuk az elköteleződés és a családalapítás oktatásba történő beemelésének
fontosságára. Múlt év novemberében már Székely János szombathelyi megyéspüspökre
hivatkozva tehettük mindezt, akinek a javaslata szerint az alap-, a közép- és a felsőfokú
oktatásban is nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a családi életre nevelésre, ezen belül is a
kommunikációra és a konfliktusmegoldásra.

Képviselőtársaimmal azonban akkor hiába fordultunk Balog Zoltán miniszter úrhoz,
megbízásából Rétvári Bence államtitkár úr válaszolt erősen kifogásolható stílusban, közölve,
hogy ,,Püspök atyával minisztériumunk rendszeres kapcsolatban áll, ezért személyes
javaslatairól vele, és nem ellenzéki képviselőkkel egyeztetünk." Mindez nem szegte, nem
szeghette kedvünket, Miniszter Úr kinevezését követően ugyanis ismételten írásbeli kérdést
nyújtottunk be a témában, ennek közvetlen oka ugyanis a következő:

Hazánk elsőszámú megoldásra váró problémája az a demográfiai krízishelyzet, amely kapcsán
Vizi E. Szilveszter akadémiai elnök és sokan mások már több mint egy évtizeddel ezelőtt
haladéktalan kormányzati lépések megtételét sürgették, hangsúlyozva, hogy a demográfiai
válság beláthatatlan következményekkel járhat, 2030-2040-re ugyanis a nemzeti jövedelmet
megtermelők és a nemzeti jövedelemből támogatásra igényt tartók aránya drámaian eltolódhat
az utóbbiak javára, amely a gazdasági és a szociális egyensúly teljes felbomlásához vezethet.

A Nemzeti Alaptanterv ezekben a napokban is zajló reformja kapcsán Frivaldszky Edit, a
CitizenGO magyar ágának elindítója és az Emberi Méltóság Központ Igazgatója indított
petíciót, amelyhez nagyságrendileg 10 ezer honfitársunk csatlakozott. Innentől kezdve
világosan látható, hogy ez közel sem pusztán a Jobbik szívügye, a történelmi egyházak



képviselői mellett egyre többen - köztük már a kormánypártokhoz kötődő szervezetek is -
szükségesnek találják az elköteleződést és felelősségvállalást központba helyező oktatási
anyaggal kiegészíteni a NAT-ot.

Azt gondoljuk, hogy ez a kérdés messze túlmutat az oktatás területén, ez a Kárpát-medencei
magyarság megmaradását szolgáló nemzetstratégiai ügy. A NAT tervezete szerint ,,a
középiskola egyikfő nevelésifeladata afelnőttlétre, a családalapításra és gyermekvállalásra,
a munkavállalói vagy vállalkozói, illetve az állampolgári szerepekre való felkészítés",
amellyel ugyan egyetértünk, de a konkrét elképzelést a családi életre nevelésről a 312 oldalas
dokumentumból hiányoljuk, lévén ezekről pusztán említést tesz a NAT.

Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy NAT-nak a valós élet megpróbáltatásaira is reflektálnia
kell. A korunkra jellemző rengeteg válás, a házasságon belüli konfliktusok kezelésének
szélsőséges, olykor tragédiába hajló esetei, a szexualitás életadó funkciójának háttérbe
szorítása mind azt mutatják, hogy a családi életre neveléssel kapcsolatban nem elég pusztán a
felszínt kapargatva rámutatni a problémára.

A kormánynak és az ellenzékének is feladata a családok megerősítése, amelynek elméleti
alapjait már az iskolai oktatásban le kell fektetni. A mi politikai közösségünk következetesen
ezt képviseli. Ennek kapcsán kérdezzük, hogy

Kívánja-e a kormány hangsúlyosan beemelni a családi életre nevelést a Nemzeti
Alaptantervbe?

Várjuk megtisztelő válaszát!

Budapest, 2018. október 31.
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