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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 szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Kilakoltatás helyett bérlakásokat!" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A tavalyi évben Önök minden egyes nap 9 családot lakoltattak ki az otthonaikból. Ezt nem mi 
mondjuk, ezt a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar mondja. Önök minden egyes nap 9 családot tettek 
az utcára azzal, hogy mehetnek, amerre látnak - az úgynevezett családok évében. A kilakoltatott 
családok között tömegesen voltak olyanok, amelyben ráadásul kisgyermeket is nevelnek. Ha ilyen 
volt a családok éve, akkor milyen lesz az idei év?

Gyurcsány Ferenc a múlt héten 7+1 pontos családvédelmi programot hirdetett. Ebben szerepel az a 
DK által régóta követelt módosítás, hogy törvényben tiltsuk meg a kisgyermekes családok 
kilakoltatását. Egyszer már benyújtottuk ezt törvényjavaslatként, Önök cinikusan leszavazták.

Önök nem Brüsszel, nem Soros, nem valami idegen hatalom ellen viselnek háborút, hanem 
Magyarország és a magyar családok ellen. Háborúk idején kevesebb gyermek születik, ez az ország 
pedig kilencedik éve háborúban él Önök miatt. Ezért születik kevés gyerek. Önök háborúznak 
Európával és az európai magyarokkal, mi békét és egy európai Magyarországot akarunk. Önök a 
haza ellen vívnak háborút, mi a hazánkért harcolunk Önökkel szemben. Önök az oligarcháik és a 
rabszolgatartó multik oldalán állnak, mi a magyar családokén, dolgozókén és idősekén. Mi értük, az
európai magyarokért alkottuk meg a 7 pontos csomagunkat.

Ez ma a hazafias politika. Mert egy hazafi nem a mellét döngeti, meg térdig érő kokárdával 
brüsszelezik, hanem segít a honfitársain. Ezért kell a törvényi védelem a kilakoltatások ellen és 
ezért kell a szociális bérlakásrendszer minden európai magyar számára. Önök miért akarják 
hajléktalanná tenni a magyar családokat?

Budapest, 2019. március 8.
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