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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: "Az egyszülős családok nem fontosak?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A kormány egyik leggyakrabban emlegetett sikersztorija a családoknak nyújtott számos 
kedvezmény, különösen kiemelt figyelmet fordítva a nagycsaládosokra. Az azonban nem szerepel a 
propagandában, hogy a gyermeküket egyedül nevelő szülők nem tartoznak ebbe a kategóriába, 
nagyon kevés az olyan intézkedés, ami az egyszülős családoknak is segítséget nyújtana. Ráadásul 
nehéz nem nagycsaládnak tekinteni egy olyan családot, ahol egyetlen szülő három, vagy akár több 
gyermeket nevel.

Novák Katalintól tudjuk, hogy a gyermeknek joga van apához és anyához, a kormány csak az ilyen,
kétszülős családot tartja családnak, nem csak kommunikációjában, de sajnos intézkedéseiben is. A 
gyermek, aki egy válás során kétségtelenül a leginkább sérül, nem tehet arról, hányan nevelik, 
hányan gondoskodnak róla. Egy gyermekét egyedül nevelő szülő megannyi nehézséggel néz 
szembe nap mint nap, anyagilag is kedvezőtlenebb helyzetben van az államtitkár asszony által 
ideálisnak tartott kétszülős, kétkeresős családhoz képest. Az ő terheiket sokkal kevésbé igyekszik 
könnyíteni a kormány, mint a kétszülős, „igazi” családokét.

Ami ezeken felül külön nagy gondot okoz számos esetben, az a megítélt tartásdíj behajtása. Dacára 
annak, hogy a tartásdíj fizetése kötelező, nagyon sok szülő csak nehézségek árán, vagy 
rendszertelenül, vagy egyáltalán nem jut hozzá ehhez az összeghez, holott a gyermek érdekében 
nagy szüksége lenne rá. Különösen nehéz a helyzet akkor, amikor a tartásdíjra kötelezett szülő 
külföldi állampolgár, aki másik országban él. Több panasz érkezett már édesanyáktól, akik évek óta 
harcolnak a bürokráciával és bolyonganak a diplomácia útvesztőiben, mindenféle eredmény nélkül.

Kérdezem ezért Miniszter Urat:



Mikor tervezik kiterjeszteni a gyermeküket egyedül nevelő szülőkre azokat a kedvezményeket és 
támogatásokat, amik most csak a nagycsaládosoknak járnak? 

Milyen intézkedéseket tesz a kormány annak érdekében, hogy a külföldön élő, külföldi 
állampolgárságú szülővel is megfizettessék a tartásdíjat? 

Várom megtisztelő válaszát.

2018. december 12.

Arató Gergely

Demokratikus Koalíció
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