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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: "Szándékában áll-e a kormánynak, hogy végre 
érzékelhető segítséget nyújtson az egyszülős családok számára?" 

Tisztelt Miniszter úr!

Az egyszülős családok jelentős társadalmi csoport, e családok száma a Központi Statisztikai Hivatal
adatai szerint meghaladja az 500 ezret (!). Ez azt jelenti, hogy a közvetlenül érintettek, vagyis az 
egyedülálló szülők és az általuk nevelt kiskorú gyermekek száma 1-1,5 millió közé tehető. Minden 
ötödik gyermek 9 éves korára már egyszülős családban él. Bár az egyszülős családok többségében a
gyermeket édesanyja neveli, csaknem 70 ezer gyermeket az édesapja nevel egyedül.

Fontos problémáról van tehát szó, amelyet a szokásos kormányzati szóvirágokkal nem lehet 
megoldottnak tekinteni. Már csak azért sem, mert ez esetben a társadalom egy rendkívül sérülékeny 
szegmenséről beszélünk: Az érzelmi traumák mellett, amelyeket egy válás, vagy haláleset okoz, 
jelentős anyagi problémákkal is küzdenek ezek a családok. Az egyszülős családok szegénységi 
kockázata mintegy kétszerese a többi családnak, amit csak alátámaszt, hogy az egyedülálló szülők 
fele szegénységben vagy egyenesen mélyszegénységben él, és mindenképpen a legnagyobb 
szegénységi kockázatnak vannak kitéve.

Tagadhatatlanul történtek lépések az egyszülős családok célzott támogatására, ezek mértéke 
azonban finoman fogalmazva nem kielégítő. Így például az egyszülős családok esetében a családi 
pótlék összege gyerekenként mindössze 1500 forinttal magasabb, mint a kétszülős családoknál. Ez 
nem nevezhető éppenséggel az anyagi biztonság megteremtéséhez vezető útnak. Olyannyira nem, 
hogy néhány éve még a KSH is kénytelen volt elismerni az egyszülős családok egzisztenciális 
helyzetének romlását. Előremutató intézkedésnek tekinthető az egyszülős családok előnyben 
részesítése a bölcsődei felvételkor. Csakhogy ennek az elvnek a tényleges érvényesítése – 
különösen a budapesti és a nagyvárosi várólistás bölcsődék esetében – az adott intézmények döntési



kompetenciájába tartozik, nem beszélve arról, hogy a kistelepüléseken a napközbeni 
gyermekellátásnak semmilyen formája sem érhető el.

És dicséretes az is, hogy az „ezer stadion országának” megteremtése után a kormány 500 millió 
forintot méltóztatott áldozni egy kifejezetten egyszülős családokat támogató budapesti központ 
létrehozására, mely egyelőre látszatintézkedésnek tűnik. Mindezt úgy, hogy nem kapnak 
költségvetési támogatást, hanem minden évben a minisztériumtól kell pályázniuk a fennmaradásért.

Kérdezem ezért Miniszter urat:

Szándékában áll-e a kormánynak, hogy tényleges, az érintettek által is közvetlenül érzékelhető 
segítséget nyújtson az egyszülős családok számára?

Ha igen, akkor milyen lehetséges támogatási formák azok, amik segíthetnék őket?

A nyári és egyéb szünidei periódusokban milyen módon tudják segíteni a családokat, hogy a 
„kulcsos gyerekek” ne egyedül töltsék a szünidőt és ezekben a kiemelt időszakokban több, minőségi
időjusson a szülő-gyerek kapcsolatokra?

Ezenkívül tervezik –e emelni a családi pótlékot?

Emelik-e a tartásdíj megelőlegezésének összegét és időtartamát?

Hogyan lehetne megvédeni az egyszülős családokat a nagyobb szegénységi kockázattól?
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