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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: Novák Katalin, tárca nélküli miniszter (családokért felelős) 

Az interpelláció címe: ",,Milyen új döntéseket hozott a Kormány a családok 
otthonteremtésének bővítésében?” " 



Tisztelt Miniszter Asszony! 

Magyarország az Európai Unió tagállamaihoz hasonlóan demográfiai nehézségekkel néz 

szembe. A gyermekvállalás feltételeit javító családpolitikát folytató országok – köztük 

Magyarország – annak elősegítésére törekszenek, hogy az egyes családokban az általuk 

tervezett számú gyermek megszülessen, melyhez a közvetlen kormányzati intézkedések 

mellett társadalmi szemléletváltás is szükséges. 

Magyarország Kormánya az elmúlt 11 évben széleskörű családtámogatási rendszert alakított 

ki, mellyel bizonyította, elkötelezett azirányba, hogy intézkedéseivel támogassa a baloldali 

kormányok által korábban cserbenhagyott, gyermeket vállalni akaró családokat. Szomorúan 

emlékszünk vissza arra az időszakra, amikor a baloldal a gyermekes családokat sújtotta a 

legnagyobb megszorításokkal: radikálisan csökkentették a családtámogatásokat, elvették a 

családi adókedvezményt, az otthonteremtési támogatásokat, gyermekes szülők százezreit 

tették munkanélkülivé, folyamatosan emelték az adókat, a megélhetési költségeket.  

Pár héttel ezelőtt olvashattuk a hírt, miszerint 2010 és 2019 között 24%-kal nőtt a 

gyermekvállalási kedv Magyarországon, mely a legnagyobb fejlődés az EU-n belül. E 

számok, melyekre büszkék lehetünk, az elmúlt 11 év családpolitikai intézkedéseinek – azon 

belül is a korábban soha nem látott mértékű otthonteremtési támogatások – eredményeiként 

értékelhetők, mely intézkedések köre a járvány időszakában is folyamatosan bővül. Az 

önállóságuk első lépéseit megtevő fiatalok, a családalapítást tervező párok és a gyermeket 

nevelő családok mind számíthatnak Magyarország Kormányára, mely társadalmi bizalomra 

alapozva, további sikerek várhatók az említett termékenységi mutatók vonatkozásában is. 

Tisztelettel kérdezem Önt, hogy milyen új döntéseket hozott a Kormány a családok 

otthonteremtésének bővítésében? 

 

Várom megtisztelő válaszát! 

Budapest, 2021. április 21. 

Tisztelettel:  

                 Dunai Mónika  
                                                                               Fidesz – Magyar Polgári Szövetség   


