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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: "Kívánja-e a kormány a családalapítást, a 
gyermekvállalást és gyermeknevelést segíteni a diákhitel visszafizetés kedvezményezettjeinek 
a kiterjesztésével? " 

Tisztelt Miniszter Úr!

2018  januárjában  jó  döntést  hozott  a  kormány azzal,  hogy lehetővé  tette  az  anyák  számára  a
meglévő diákhitelük törlesztésének szüneteltetését, illetve annak részben vagy akár teljes egészében
történő  elengedését  is.  Szükség  volt  erre,  mert  a  kiskeresetű  munkakörben  elhelyezkedő
diplomásokra nyomasztó teherként nehezedik a diákhitel részleteinek havi rendszerességgel történő
fizetése,  így ezek a  pénzek a  jövőben a családoknál  maradnak.  A döntés  legfigyelemreméltóbb
erénye,  hogy  a  gyermeket  örökbefogadó  anyák  is  jogosultak  a diákhitelhez  kötődő
családtámogatások igénybevételére.

Maradéktalanul persze a kormány sem lehet elégedett, hiszen a diákhitel visszafizetésére vonatkozó
kedvezmények elkerülték az apákat, mintha az ő diákhitel tartozásuk nem a családi költségvetést
terhelné, és venne el súlyos ezer forintokat a közös kasszából. Ráadásul az apukák mellett érthetően
rossz érzéssel tölti el a döntés azokat az anyukákat is, akik nem tartoznak a Diákhitel Központ felé,
de a férjük tanulmányai során keletkezett adósság terhét együtt kénytelenek cipelni.

Milyen  szempontokat  kell  egy  ilyen  döntésnél,  azaz  a  kedvezményezettek  kiterjesztésénél
figyelembe  venni?  Mindenekelőtt  természetesen  azt,  hogy  Magyarország  jelenlegi  gazdasági
helyzete  megengedi-e  1,5-2  milliárd  forint  átcsoportosítását  azon  családok  támogatására,  ahol
történetesen az apuka nevén van diákhitel tartozás? Itt kívánom ismételten hangsúlyozni, hogy a
diákhitel tartozás minden terhét jellemző módon a család, azaz apa, anya és gyermekek viselik.
Ezeket a pénzeket a család fordíthatná az otthonos környezet kialakítására, zeneiskola térítési díjára,
közös szabadidős programok lebonyolítására és hosszan sorolhatnám a példákat. Fontos szempont



lehet,  hogy  indokolt-e  egyáltalán  az  apákra  is  kiterjeszteni  a  javaslatot?  Ezt  részben  már
fejtegettem, de kiegészíteném: a javaslat apákra történő kiterjesztésének nem megkerülhető igénye
abból is fakad, hogy a jelenlegi szabályozás, azaz az apák diszkriminálása Alaptörvény ellenes, erre
korábban már Székely László ombudsman is rámutatott.  Végül tényként leszögezhetjük, hogy a
keresztény családfelfogás  elismeri  az  apaszerepet,  a  családokra  olyan természetes  közösségként
tekint, melyben a férfit és a nőt szeretet köti össze, vágynak az élet továbbadására, testi és lelki
közösségüket a másik tiszteletben tartása, az egyetértésre törekvés, a gyermeknevelésben pedig a
gondos együttműködés jellemez. Rövid távon korrigálható tévedés, hosszabb távon keresztényietlen
magatartás  az  apákat  a  családokat  érintő  döntésekből  -  legyen  szó  akár  a  diákhitel  szigorú
feltételekhez kötött elengedéséről - kirekeszteni.

Végezetül  azt  gondolom,  hogy  az  élethelyzeteikből  fakadó  döntések  meghozatala  előtt  a
felelősségteljes  házastársak  mérlegelnek.  Sok  szempontot  figyelembe  vesznek,  minden
szempontnak és körülménynek szerepe lehet a döntéseik megszületésében. Meggyőződésem szerint
Magyarország  Kormányának  és  persze  minden  országgyűlési  képviselőnek  kötelessége  segíteni
azokat a családokat is, amelyek az apukák diákhitelét törlesztik kínkeservesen. Ehhez rendelkezésre
álló forrásokra, nem kevésbé pedig politikai szándékra van szükség. A szükséges döntés akár csak
elodázása  is  egy  további  impulzus  lehet  a  családok  külföldre  költözése,  a  gyermekvállalásra
vonatkozó elképzelések megvalósításának az elhalasztása mellett.  Ezen a téren minden politikai
szereplőnek - ha nem is egyenlő mértékben - közös a felelőssége.

Ezért kérdezem, hogy

Kívánja-e a kormány a családalapítást,  a  gyermekvállalást és  gyermeknevelést a  diákhitel
törlesztésre vonatkozó kedvezmények kiterjesztésével, az érintett családok bármelyikének is a
kirekesztése nélkül segíteni?

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2020. február 13.

Üdvözlettel:

................................

Sneider  Tamás
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