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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az interpelláció címe: "Milyen változásokat hoz a 2019-es év a családok életében?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

2010  előtt  a  családpolitika  szempontjából  a  helyzet  meglehetősen  siralmas  volt.  Ennek
köszönhetően 2010-re mélypontra került a családalapítási és a gyermekvállalási kedv, magas volt a
terhesség-megszakítások  száma,  és  európai  összehasonlításban  is  rendkívül  magas  volt  a
halandóság, ami közbeavatkozás nélkül jelentősen zsugorodó magyarságot vetített elő.

A 2010-ben megalakuló Fidesz-KDNP kormányzat ezt felismerve a családokat állította előtérbe. A
családról,  mint  értékhordozó  és  értékteremtő  alapegységről  Magyarország  új  Alaptörvénye
rögzítette,  hogy  idézem  „Magyarország  védi  a  házasság  intézményét  mint  férfi  és  nő  között,
önkéntes  elhatározás  alapján  létrejött  életközösséget,  valamint  a  családot  mint  a  nemzet
fennmaradásának alapját.”

Ezen elvek mentén született meg az új családtámogatási rendszer, melynek keretében bevezetésre,
illetve  a  későbbiekben  kibővítésre  került  a  családi  adókedvezmény.  További  intézkedésként  a
kormány visszaállította a 3 éves GYES-t, és a GYED emelése mellett diplomás GYED-et vezetett
be. A gyermeket vállaló és nevelő családok támogatására 2018-ban közel 2 ezer Mrd Ft-ot fordított
a kormányzat, ami 2010-hez képest kétszer akkora összeg.

A kormányzat segíti a munka és a család összeegyeztetését, erre szolgál a 4 fő részből álló GYED
Extra, a Munkahelyvédelmi Akció kisgyermekes szülőkre vonatkozó intézkedései, a munkavállalók
részmunkaidőben történő foglalkoztatásának lehetősége és a bölcsődei, óvodai férőhelyek jelentős
növelése.

A kormány az  ingyenes  bölcsődei  és  óvodai  gyermekétkeztetés  kiterjesztésével  és  az  ingyenes
iskolai tankönyvellátás bevezetésével több tízezer forintot hagy a gyermekes szülőknél.



Bevezetésre  került  a  lakásépítési  támogatás,  melyet  2015.  július  1-től  felváltott  a  Családi
Otthonteremtési  Kedvezmény (CSOK),  melyet  azóta  csaknem 95 ezer  család  vett  igénybe  275
milliárd forint értékben.

A fenti  intézkedések  következtében  2010  óta  jelentősen  növekszik  a  házasságkötések  száma,
dinamikusan emelkedik a gyermekvállalási kedv, és a termékenységi arányszám 1,23-ról 1,50-re
növekedett.

Tisztelt Miniszter Úr!

Nem elégedhetünk meg  azonban  ennyivel,  a  népesség  reprodukciójához  szükséges  2,1-es  érték
eléréséhez további intézkedések szükségesek, éppen ezért kérdezem tisztelt Miniszter Urat:

Milyen változásokat hoz a 2019-es év a családok életében? 

Várom Miniszter Úr megtisztelő válaszát!

1


