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BESZÉLGETÉS NOVÁK KATALIN CSALÁD- ÉS IFJÚSÁGÜGYÉRT FELELŐS MAGYAR ÁLLAMTITKÁRRAL

Érdeklődnek a magyar családbarát modell iránt

Novák Katalin szerint a jó példamutatás hitelesség kérdése

Az új magyarországi csa-
ládtámogatási rendszer 
egyedülálló Európában, 
több eleme iránt a környező 
országokban is érdeklődnek. 
Novák Katalin, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumá-
nak család- és ifj úságügyért 
felelős államtitkára az 
Erdélyi Naplónak elmondta, 
Erdélyben is futnak sikeres 
családbarát programok.

→ MAKKAY JÓZSEF

Évértékelő beszédében Orbán 
Viktor miniszterelnök új csa-
ládvédelmi programot hirdetett 
meg. Hogyan látja e széleskörű 
akciótervnek az életbeültetését?

A hétpontos Családvédelmi 
Akciótervvel új mérföldkőhöz ér-
keztünk a családok támogatása 
területén. 2010 óta családbarát 
országot építünk, évről-évre több 
forrást fordítunk a családokra, 
idén például már a 2010-es ösz-
szeg dupláját, és évről-évre fej-
lesztjük, bővítjük a családtámo-
gatási rendszert, hogy minél több 
családnak egyre több segítséget 
tudjunk adni. A tavalyi esztendő 
a Családok éve volt, a következő-
ben pedig a hétpontos akcióterv 
hozhat további javulást a csalá-
dok életében. A részletszabályo-
kat most véglegesítjük, a 10 mil-
lió forintos életkezdési kölcsön, 
a nagycsaládosok autóvásárlási 
programja, a CSOK bővítése, a 
bölcsődefejlesztési program, a 
jelzáloghitel-elengedés megeme-
lése és a kétgyermekes családok-
ra történő kiterjesztése várhatóan 
már idén július 1-jén életbe lép, a 
nagyszülői GYED, illetve a négy 
gyermeket nevelő édesanyák 
élethosszig tartó személyi jöve-
delemadó-mentessége jövő év 
elejétől válik elérhetővé.  

A Kárpát-medence magyarlak-
ta régióiban több családbarát 
program fut. Milyen évet zártak 
e programok, illetve milyen vál-
tozásokra számíthatunk a követ-
kező időszakban? 

Az egyik legsikeresebb csalá-
dokat megszólító kezdeményezés 
a Kárpát-medencében a Köldök-
zsinór-program. Tavalyi bevezeté-
se óta mintegy 10 ezer kérés érke-
zett az anyasági támogatás iránt, 
és több mint 9 ezer életkezdési le-
téti számlát nyitottak. Az igénylők 
mintegy 70 százaléka Kárpát-me-
dencei magyar honfi társunk. A 
Családok évében jelentős bölcső-
de- és óvodafejlesztések is meg-
valósultak a határainkon túl, és 
a külhoni fi atalokat célzó progra-
mokkal is értünk el sikereket.

Az erdélyi magyarság létszá-
mapadása nem állt le. Súlyos 
gond a szórványosodás és a 
fi atalok elvándorlása. Milyen 
esélyt lát arra, hogy e folyamat 
megálljon? 

A nyugati világban mindenhol 
alacsony a gyermekvállalási kedv, 
a következő évtizedek egyik legna-
gyobb kihívásával nézünk szembe. 
Erdélyben ráadásul az elvándor-
lás is jelentős. Nem lesz egyszerű 
megállítani vagy visszafordítani 
a folyamatot, de erre vállalkoz-
tunk. Szeretjük nagy fába vágni 
a fejszénket… Az erdélyi magyar 
közösség nélkül azonban nincs 
esélyünk. Mi csak segíteni tudunk.

Az ön által vezetett államtit-
kárság milyen mértékben mű-
ködik együtt a Kárpát-medencei 
nagycsaládos egyesületekkel?

Számos családszervezet segí-
ti a munkánkat évek óta családi 
programok szervezésével, javas-
latok kidolgozásával, a családok 
felől érkező visszajelzések becsa-
tornázásával, amely jelentősen 
hozzájárul a családtámogatási 
rendszer fokozatos, a családok 
igényeinek megfelelő fejlesztésé-
hez. Említhetem a Nagycsaládo-
sok Országos Egyesületét, a Fiatal 
Családosok Klubját vagy a Három 
Királyfi , Három Királylány moz-
galmat. Fontos partnerünk a Kár-
pát-medencei Családszervezetek 
Szövetsége, illetve a Határokon 
Túli Magyarságért Alapítvány, 
amelyek szintén áldozatos mun-
kát végeznek a határon túli ma-
gyar családok mindennapi életé-
nek javításáért. 

Mennyire családbarát a mai 
magyar társadalom? A pénzügyi 

támogatások mellett hogyan le-
het olyan lélektani hátteret te-
remteni, ami növelheti a családi 
párkapcsolatok iránti elkötele-
ződést?

A magyar emberek hagyo-
mányosan szeretik a gyerekeket, 
családcentrikusak. Sajnos Ma-
gyarországon számos alkalommal 
a hatalom próbálta elvenni az 
emberek hitét abban, hogy érde-
mes gyermeket vállalni. Jó példa 
erre a 2002–2010 közti baloldali 
kormányzás időszaka: a családtá-
mogatási rendszert teljesen leépí-
tették, kockázatos devizahitelekbe 
kényszerítették az embereket. Nem 
véletlen, hogy a gyermekvállalási 

kedv 2010 után mélypontra süly-
lyedt. Kormányzásunk kezdete 
óta arra törekszünk, hogy vissza-
állítsuk a magyar emberek jövőbe 
vetett hitét, és úgy látom, jó úton 
járunk. Húsz éve nem volt ilyen 
magas a gyermekvállalási kedv, 
nő a házasságkötések és csökken a 
válások száma. Ebben természete-
sen az anyagi támogatások is sze-
repet játszanak, de legalább ennyi-
re fontos a családbarát környezet 
megteremtése, annak tudatosítá-
sa, hogy Magyarország megbecsüli 
a felelős gyermeknevelést. A Csalá-

dok éve jó alkalmat teremtett erre, 
hiszen országszerte több mint 1500 
eseményt szerveztünk, amelyeken 
több százezer család, gyermek, 
testvér, szülő, nagyszülő vett részt 
határainkon innen és túl.

Európában milyen mértékben 
vannak a magyarországihoz ha-
sonló, bőkezű családbarát támo-
gatási rendszerek?

Büszkék lehetünk rá, hogy 
Magyarország e tekintetben élen 
jár. A magyar családpolitika sa-
játossága, hogy rendkívül ösz-
szetett, a bölcsődefejlesztéstől 
a nyugdíjpolitikáig valamennyi 
területen a családok igényei me-
rülnek fel elsődleges szempont-
ként. Közben egyszerű is. Arra tö-
rekszünk, hogy a szabályozás és 
az igénylés se legyen bonyolult: 
ötvözzük a meglévő nemzetközi 
gyakorlatokat, és a magyar igé-
nyekhez igazítjuk. Ehhez jönnek 
a saját ötletek. Családbarát az 
adórendszerünk, segítjük a csa-
ládokat az otthonteremtésben és 
a bölcsődei férőhelyek növelésé-
vel, egyszerűsítjük a kisgyerme-
kes édesanyák diákhitel-terheit, 
a Nők 40 programmal ösztönöz-
zük a nagymamák unokázását, 
támogatjuk a nagycsaládosok 
autóvásárlását, a fi ataloknak 10 
millió forint életkezdési kölcsönt 
adunk és a sor még hosszan 
folytatható. A családtámogatási 
rendszerünk bizonyos elemeit 
különösen nagy érdeklődéssel 
követik, a legalább négy gyerme-
ket nevelő nők élethossziglani 
személyijövedelemadó-mentes-
sége például egyedülálló lehető-
ség, de sokan méltatják a diák-
hitel-elengedést és az ingyenes 
étkezést, tankönyvellátást is. 
Arra is büszkék vagyunk, hogy 
Magyarország mintegy kétszer 
annyit fektet a családtámogatá-
sokba, mint a fejlett országok.

Ha az élet számos területén 
együttműködnek közép-európai 
államok, vajon mennyire lehet 
a demográfi ai mutatók erősítése 
terén is közös programokat ki-
dolgozni? Van-e erre példa? 

A közép-európai államok, el-
sősorban a visegrádi országok – 
Lengyelország, Szlovákia, Cseh-
ország és Magyarország – között 
egyetértés van abban, hogy a 
népesedési folyamatok megfor-
dítása a családok megerősíté-
sével érhető el. Közösen lépünk 
fel az uniós fórumokon és közö-
sen képviseljük a közép-európai 
családok érdekeit. Jelenleg mi 
vagyunk Európa családbarát ré-
giója. Sajnos Nyugat-Európában 
ez a szemléletmód nem divat a 
politikai elit körében, miközben 
a nyugati emberek egyre inkább 
mintaként tekintenek ránk. Itt 
Közép-Európában sokat tanu-
lunk egymástól, érdeklődéssel 
fi gyeljük a döntéseket, rendsze-
resen megosztjuk a jó gyakorlato-
kat, tapasztalatokat. E közös fel-
lépés és gondolkodás még tovább 
erősítheti a térségeket a nemzet-
közi politikában. 

Nyugat-Európa több államá-
ban is elhangzanak megdöb-
bentő vélemények arról, hogy a 
népességfogyás a migrációval 
pótolható. Uniós szinten van-
nak-e egyeztetések családügyi 
miniszterek, államtitkárok kö-
zött a közösen felvállalható 
utakról, ami nem a migrációt 
jelenti? 

Törésvonal van Nyugat- és 
Közép-Európa között, ami a 
demográfi ai kihívások megol-
dásának eszközét illeti. Ez alól 
talán csak Olaszország kivétel, 
ahol éppen határozott fordulat 
zajlik: nemet mondtak az illegá-
lis migrációra, és középpontba 
helyezték a gyermekvállalás tá-
mogatását. Nemrég tárgyaltunk 
az új családügyi miniszterrel 
és egyetértettünk abban, hogy 
erősíteni kell a közös fellépést a 
családok támogatásáért. Termé-
szetesen szlovák, cseh és lengyel 
barátainkkal is gyakran egyez-
tetünk demográfi ai kérdések-

ben. Nemrég járt nálam a bolgár 
miniszterelnök-helyettes, aki a 
demográfi áért felelős. Ausztria, 
Lettország, Szlovénia és Horvát-
ország is érdeklődik a magyar 
modell iránt. Sajnos a migrációt 
pártoló erők továbbra is többség-
ben vannak az Európai Unióban, 
az elmúlt évek politikai csatáro-
zásai pedig jól mutatják, hogy 
nem is igazán hallják meg azokat 
a hangokat, amelyek a tömeges 
bevándorlásban veszélyt látnak. 
Számunkra a legfontosabb, hogy 
amiként mi tudomásul vesszük 
az ő döntéseiket, úgy ők is fogad-
ják el: mi a magyar gyermekek-
ben látjuk a magyar jövőt. Bízom 
benne, hogy a májusi európai 
parlamenti választások megvál-
toztatják az erőviszonyokat, és 
végre többségbe kerülnek a csa-
ládpárti erők.

Ön három gyerek édesanyja, 
és több kormánypárti politikus 
is nagycsaláddal dicsekedhet. 
Megítélése szerint társadalmi 
szinten mennyire fontos a pozitív 
példa az emberek számára?

Ez egyfelől hitelességi kérdés 
is, másfelől pedig nem mehetünk 
el amellett, hogy leginkább a pél-
daképek tudnak ösztönözni. Szá-
momra fontos, hogy aki sikeres 
a szakmájában, az mutassa meg 
azt is, hogy boldog családanya 
vagy családapa, és a kettő nem 
zárja ki egymást. Sőt!

→ A magyar családpoli-
tika sajátossága, hogy 
rendkívül összetett, a 
bölcsődefejlesztéstől 
a nyugdíjpolitikáig 
valamennyi területen a 
családok igényei me-
rülnek fel elsődleges 
szempontként. Közben 
egyszerű is.

→ Számos családszerve-
zet segíti a munkánkat 
évek óta családi progra-
mok szervezésével, ja-
vaslatok kidolgozásával, 
a családok felől érkező 
visszajelzések becsator-
názásával, amely jelen-
tősen hozzájárul a csa-
ládtámogatási rendszer 
fokozatos, a családok 
igényeinek megfelelő 
fejlesztéséhez.

CÍMLAPFOTÓ: Novák Katalin 
ifjúsági és családügyi államtit-
kár budapesti sajtóértekezle-
ten ismertette az új családtá-
mogatási csomagot




