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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

KORÓZS LAJOS (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök minden résztvevőt, a bizottság tagjait, tisztelettel köszöntöm 
Novák Katalin, most még államtitkár asszonyt, miniszterjelöltet és a munkatársait. A 
Népjóléti bizottság 2020. szeptember 18-ai ülését megnyitom.  

Napirenden kívül szeretném előrebocsátani, hogy tavasszal megegyeztünk 
abban, hogy minden parlamenti képviselő 2, azaz kettő munkatársat hozhat be a 
bizottsági ülésre. Tájékoztatom önöket arról, hogy videojel kerül kiközvetítésre a 
sajtószobába. Természetesen az újságírókat várjuk ott a sajtószobába, akik tudósítani 
akarnak, ez nem vonatkozik természetesen az MTI fényképészére, Koszticsák úrra.  

Azt szeretném mondani, azon túl, hogy bediktálom most a helyettesítéseket, és 
megállapítom, hogy a bizottsági ülésünk határozatképes, hogy a jelenlegi állás szerint 
9 kormánypárti és 3 ellenzéki képviselő van jelen. Zombor Gábor képviselő urat 
helyettesíti Selmeczi Gabriella képviselő asszony, alelnök asszony; Molnár Ágnes 
képviselő asszonyt Kovács Sándor képviselő úr fogja helyettesíteni, és Révész Máriusz 
képviselő urat pedig Nacsa Lőrinc képviselő úr fogja helyettesíteni. Tehát még egyszer 
megállapítom, hogy a bizottsági ülés határozatképes. (Jelzésre:) Kovács Sándor úr 
jelentkezik, megadom a szót.  

 
KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Bocsánat, én úgy emlékszem, hogy a megállapodás 

az volt tavasszal, hogy frakciónként lehet két szakértő és nem képviselőnként. Úgyhogy, 
legyen szíves elnök úr ennek megfelelően a létszámot ellenőrizni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Így van. Egyetértek. (Nacsa Lőrinc: A Párbeszédé!) Én úgy látom, hogy 

kettesével vannak. (Dr. Lukács László György: Nekem nincs.) Lukács képviselő úrnak 
nincs is munkatársa itt. Azt hiszem, hogy rendben vagyunk.  

A napirendre teszek javaslatot. Novák Katalin családokért felelős 
tárcanélküliminiszter-jelölt kinevezés előtti meghallgatására fog sor kerülni. Nincs 
más javaslatom. Azt kérdezem, hogy a jelölt meghallgatása és az egyebek napirenden 
kívül van-e valakinek más javaslata a napirendre. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, kérem, 
szavazzunk! Aki egyetért a napirenddel, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Egyhangú, a napirend elfogadásra került.  

Dr. Selmeczi Gabriella ügyrendi javaslata  

(Jelzésre:) Ügyrendi javaslata van Selmeczi Gabriella alelnök asszonynak, 
megadom a szót, tessék, parancsoljon!  

 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Szeretnék javaslatot tenni miniszterjelölt asszony meghallgatásának 
menetére. A javaslatom a következő: az expozé után a képviselők egy körben tegyék fel 
a kérdéseket időkeret nélkül, utána pedig miniszterjelölt asszony válaszol a kérdésekre. 
Köszönöm szépen.  

Döntés az ügyrendi javaslatról 

ELNÖK: Köszönöm. (Révész Máriusz megérkezik az ülésre.) Vita nélkül 
döntünk róla. Aki az ügyrendi javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) 10 igennel, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a bizottság ezt az 
ügyrendi javaslatot elfogadta. 
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Tekintettel arra, hogy megérkezett Révész Máriusz képviselőtársunk, így az ő 
helyettesítése okafogyottá vált. Foglaljon helyet, képviselő úr!  

Novák Katalin családokért felelős tárcanélküliminiszter-jelölt 
kinevezés előtti meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 44. § (2) 
bekezdése alapján) 

Rátérünk az első napirendi pontra. Megadom a szót jelölt asszonynak, tessék 
parancsolni! Novák Kataliné a szó. 

Novák Katalin bevezetője 

NOVÁK KATALIN családokért felelős tárcanélküliminiszter-jelölt: Köszönöm 
szépen a szót. (Leveszi az arcmaszkját.) Azért veszem le, hogy jobban lehessen hallani 
a hangomat. Bízom benne, ha mindenki máson van, akkor nem jelentek ezzel senkire 
nézve veszélyt.  

Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt, a bizottság előtt is bemutatkozhatok 
ebben a formában. Az ülésrendet annyiban szeretném megmagyarázni, hogy 
képviselőtársunk - akit, azt hiszem, hogy senkinek nem kell bemutatni -, Zsigó Róbert 
államtitkár úr fogja segíteni a munkámat parlamenti államtitkárként, tehát kérem, 
hogy ebben a minőségében is számítsanak rá önök is az előttünk álló időszakban. 
Köszönöm államtitkár úrnak, hogy ezt a felkérést ő elfogadta. 

Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Szeretnék röviden arról is beszélni 
önöknek, hogy én miért tartom fontosnak azt, hogy egy családokért felelős tárca nélküli 
miniszteri pozícióval is bővül a kormány, és hogy mi az, amit tettünk az eddigi években, 
és mi az, ami előttünk áll az elkövetkező időszakban. Az elmúlt tíz évben, 2010 óta, 
amióta kormányon vagyunk, amióta lehetőségünk van az ország ügyeit érdemben 
befolyásolni, azóta dolgozunk azért, hogy a magyar családok élethelyzete minél jobb 
legyen. Azóta dolgozunk azért, hogy Magyarországon könnyebb, jobb legyen gyermeket 
vállalni, családot alapítani, gyermeket nevelni, Magyarországon élni, Magyarországon 
dolgozni, Magyarországon megöregedni. És azért is teszünk 2010 óta következetesen, 
hogy megfordítsuk azt a közel négy évtizede tartó demográfiai válságot, amelynek 
köszönhetően az elmúlt évtizedekben közel 10 százalékkal csökkent le Magyarország 
népessége, és amelynek köszönhetően a mai napig is fogyatkozik a magyar nemzet. 
Ennek a fogyatkozásnak, ennek a demográfiai tendenciának is szeretnénk egy 
fordulópontot tenni a végére, és azt szeretnénk, ha Magyarország ismét gyarapodó, 
fiatalodó nemzetté tudna válni.  

Ezzel nem vagyunk egyébként egyedül, nemcsak itt, a Kárpát-medencében, sem 
Európa-szerte, hanem a világ fejlett részében sem egyedüli vagy kivételes a mi 
helyzetünk, hiszen mondhatjuk azt, hogy a világ úgynevezett fejlett részeiben 
mindenhol igaz az, hogy nem vállalnak annyi gyermeket a fiatalok, amennyi akár csak 
ahhoz is elég lenne, hogy az adott népességet, nemzetet fenntartsák azon a számon, 
amennyien vannak. Ezért 2010-ben egy családbarát fordulatot hirdettünk meg 
Magyarországon, és azóta a családok érdekeit helyezzük a középpontba. Bármilyen 
döntés is szülessen kormányzati szinten, minden esetben a családok érdekeit kiemelten 
fontosnak tartjuk. Tehát a családügy, a családok ügye eddig sem egyetlenegy területnek 
volt a kizárólagos felelőssége, hanem a kormány egészének, és ilyen értelemben az 
együttműködés a kormányzat különböző szervei között eddig is szoros volt.  

Azt a célt is kitűztük magunk elé, hogy munkaalapú legyen az a közösség, 
amelyben élünk, tehát „segély helyett munkát!”, ezt az elvet hirdettük meg, és aztán 
helyeztük át a gyakorlatba. Éppen ezért azt szeretnénk, hogy Magyarországon 
mindenki, aki dolgozni hajlandó és szeretne, az képes legyen dolgozni, legyen olyan 
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munkahelye, amely tisztes megélhetést biztosít, és kellő méltósággal tudja a saját maga 
által megkeresett pénzből nevelni a gyermekeit, bővíteni a családját, és aztán önálló 
otthonhoz is jutni, amelyben a gyermekeit fel tudja nevelni.Ezek a céljaink akkor, 
amikor családbarát fordulatról, családbarát kormányzásról beszélünk. Ez nem egy 
egyszerű célkitűzés, hiszen egy nagyon megingott bizalmat kellett helyreállítanunk, 
legalábbis ennek érdekében igyekeztünk mindent megtenni. A bizalom, az márpedig 
olyan, hogy nagyon könnyen megszűnik, és aztán nagyon nehéz helyreállítani. A 
gyermekvállalás pedig a jövőbe vetett bizalomról szól. Azért is vállalnak, vagy nem 
vállalnak a fiatalok gyermeket, mert bíznak, vagy nem bíznak a jövőben. 

Ez a bizalom nagyon alacsony szinten volt, amikor a kormányzás lehetőségét 
megkaptuk 2010-ben, és azóta dolgozunk azon, hogy ezt a bizalmat helyreállítsuk, és 
ennek a pozitív jelei már látszanak, erről majd néhány ezt alátámasztó adatot is meg 
fogok osztani önökkel. Azt is szeretnénk, ha Magyarországon nem lenne anyagi 
akadálya annak, hogy valaki családot alapítson, gyermeket vállaljon, vagy bővítse a 
családját, tehát ha Magyarországon mindenki annyi gyermeket nevelne, amennyit 
szeretne, amennyit gondolt, és hogy ezeket a döntéseiket a fiatalok szabadon hozhassák 
meg. Alapvetően döntési szabadságot kínálunk, a döntési lehetőségek tárházát 
bővítettük az elmúlt évtizedben, azt szeretnénk, hogy a fiatalok szabadon dönthessenek 
arról, hogy mikor vállalnak gyermeket, ha egyáltalán vállalnak, és hány gyermeket 
vállalnak, amikor ők így tervezték. 

Ennek részeként az Alaptörvényben is rögzítettük a család, a gyermek és a 
házasság iránti elkötelezettségünket, majd 2014-ben, amikor én megkaptam a 
lehetőséget, hogy államtitkárként dolgozzak, és ezért a területért feleljek, akkor 
szétválasztottuk a szociális és a családügyi területet, ami annyit jelent, hogy a 
családpolitika nem kizárólagosan és elsősorban a szociálpolitika része, hiszen nem az 
elsődleges célja az, hogy a felzárkózást segítsük, hanem az, hogy megteremtsük a 
lehetőséget a gyermekvállalásra, illetve a gyermekek felelős módon való nevelésére, és 
ehhez a legtöbb segítséget megadjuk. Emellett van szükségünk egy nagyon erős 
szociálpolitikára, amely pedig segíti a felzárkózást is, és a nehezebb élethelyzetben 
lévőkhöz célzottan is odafordul. 

Minden kormányzati döntésnél figyelembe vesszük, és nagyon erősen nyom a 
latban az, hogy mi szolgálja a magyar családok érdekeit. Ezért is hoztuk létre a 
stratégiai és családügyi kabinetet, tehát ilyen értelemben a kormányzati szervezetben 
strukturált módon minden döntés először megjárja azt a kabinetet, ahol ezeket a 
szempontokat érvényesíteni tudjuk. Én ennek a kabinetnek már államtitkárként is 
állandó tagja voltam. A családbarát szemlélet megerősítésére is igyekeztünk az elmúlt 
évtizedben hangsúlyt fektetni, hiszen nemcsak az anyagi támogatások számítanak, 
hanem az is, hogy egy családbarát közgondolkodás, egy családbarát környezet vegye 
körül azokat, akik gyermekvállalásban, családalapításban gondolkodnak, illetve 
bővíteni szeretnék a családjukat, vagy éppen ahol a többgenerációs együttélésnek 
köszönhetően kisgyermekek, középkorosztály és idősebbek élnek együtt. Igyekszünk 
ezeknek a generációknak az együttműködését segíteni, támogatni a családbarát 
szemlélet erősítésén keresztül is. 

Ahogy említettem, a családtámogatásokban nagyon sok új elemet vezettünk be, 
amelyek nem kivétel nélkül, de nagyon nagy százalékban munkához kötött 
támogatások, éppen azért, mert azt a célkitűzést fogalmaztuk meg, hogy minden 
magyar embernek, aki szeretne és hajlandó dolgozni, annak munkalehetőséget adunk, 
és innentől az, hogy a munkához kötjük a családtámogatások jelentős részét, egy 
logikus lépés, amit egyébként a magyar emberek jelentős többsége is támogat. Volt 
alkalmuk erről nyilatkozni, és ezt már meg is tették. 
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A családtámogatási rendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy ez tervezhető, 
kiszámítható legyen, és tudhassák azt azok, akik gyermekvállalás előtt állnak, 
családalapítás előtt állnak, hogy biztosan hosszú távon is számíthatnak arra, hogy 
ehhez segítséget kapnak majd. Éppen ezért nem is szüntettük meg a 
családtámogatásoknak egyetlen elemét sem az elmúlt tíz évben. A vállalásainkat 
mindig úgy tettük, hogy ha tudtuk is, hogy valamit egy átmeneti időszakra vezetünk be, 
akkor azt mindig előzetesen jeleztük, és a családtámogatásokat azóta folyamatosan 
bővítjük, mindig hozzáteszünk valamit. 

Ezek közül csak néhány példát említenék. 2010-ben visszaállítottuk a gyes 
harmadik évét, tehát Magyarországon ismét három évig maradhatnak otthon az 
édesanyák gyermekeikkel, vagy éppen adott esetben az édesapák is. Megemelkedett a 
gyed maximális összege több mint a duplájára 2010 és 2020 között. Bevezettünk egy 
családbarát adórendszert, amelynek az alapelve az, hogy minél több gyermeket 
nevelnek egy családban, annál kevesebb személyi jövedelemadót fizetnek. Ezt a 
családok szinte teljes egésze igénybe is veszi, és ezzel közel 3000 milliárd forintot 
tudtunk a családok zsebében hagyni, amit aztán a gyermeknevelésre tudnak fordítani. 

A kisgyermekes édesanyák számára megadjuk a választás szabadságát, tehát 
lehetőség van ismét arra, hogy akár három évig otthon maradjanak a gyermekkel, vagy 
ezt megosztva vegyék igénybe az édesapával. Sőt, most már az idei év január 1-jétől 
lehetőség van arra is, hogy a nagyszülők kivegyék a részüket ilyen formában is az 
unokák neveléséből, hiszen a nagyszülői gyedet is bevezettük, úgyhogy megteremtjük 
a szabadságot, a lehetőséget arra, hogy a családon belül úgy osszák meg ezeket a 
teendőket, ezeket a gyermekneveléssel kapcsolatos teendőket, ami a család számára a 
leginkább kedvező. 

A választás szabadsága azt is jelenti, hogy a gyed extrának köszönhetően vissza 
is térhetnek az édesanyák a munkaerőpiacra akár már egy féléves kisbaba mellett is, 
nem esnek el most már a nekik járó családtámogatásoktól, mint ahogy az a korábbi 
rendszerben, mármint családtámogatási rendszerben volt. Ez megváltozott, 2014-től 
már igénybe vehetik ezzel párhuzamosan is a családtámogatásokat, illetve a gyed 
extrának része az is, hogy ha több gyermek születik a családban gyors egymásutánban, 
akkor minden gyermek után a teljes családtámogatást, csedet, gyedet, gyest is igénybe 
vehetik, akár párhuzamosan mind a három ellátást. Ez sem így volt korábban. Akkor 
vezettük be a friss diplomásoknak vagy egyetemistáknak járó hallgatói vagy 
diplomásgyedet, ami azok számára is egy nagyobb támogatást jelent, akiknek 
munkaviszonya még nem volt a gyermekvállalást megelőzően. 

Elindítottuk az otthonteremtési programot, eddig azt közel 150 ezer család vette 
igénybe, és 455 milliárd forint támogatást tudtunk ezen keresztül ezeknek a 
családoknak juttatni az otthonteremtéshez. Elindítottunk egy átfogó 
bölcsődefejlesztési programot, ennek köszönhetően közel a duplájára nőtt a bölcsődei 
férőhelyek száma a mögöttünk hagyott évtizedben, és a szakterületen dolgozó 
szakemberek bére 2010-hez képest átlagosan két és félszeresére emelkedett. A 
finanszírozási rendszert is átalakítottuk, ennek köszönhetően a mostani feladatalapú 
finanszírozással már az önkormányzatok számára nem ráfizetéses a bölcsődék 
üzemeltetése, hiszen ez egy önkormányzati feladat, ezt most már sokkal nagyobb 
mértékben fedezi a költségvetési támogatás, mint korábban. 

A 2020-21-es, tehát az idei tanévtől kezdve minden általános és középiskolás 
tanulónak ingyenesen jár a tankönyv, hiszen egy ingyenes tankönyvtámogatási 
rendszert vezettünk be az elmúlt években. Ez 1,2 millió magyar gyermeket és az ő 
családjukat érinti. Abban bízom, hogy ez is egy jelentős segítség a családoknak. A 
bölcsődés, óvodás és iskolás gyermekek 60 százaléka étkezik térítésmentesen vagy 
ingyesen a közétkeztetésben, és a rászorulók számára ingyenes étkezést biztosítunk 
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nemcsak a tanévben, hanem minden szünetben, tavaszi, nyári, őszi, téli szünetben, 
minden szünidőben, és hétvégén is ingyenes étkezés jár a rászoruló gyermekek 
családjának. 

Az Erzsébet-táborokat is működtetjük, sőt folyamatosan bővítjük. Ennek 
köszönhetően az elmúlt öt évben mintegy félmillió gyermek üdüléséről, táborozásáról 
gondoskodtunk. Ez azt jelenti, hogy azok a gyerekek is, akik egyébként nem jutnának 
el nyaralni a Balaton partjára, most az Erzsébet-táborokon keresztül ezt az élményt is 
megkaphatják úgy, hogy ráadásul ez a családjuknak szinte egyáltalán nem kerül 
semmibe. 

Az édesanyák diákhitel-tartozását gyermekvállalás esetén részben vagy teljes 
egészében elengedjük. Bevezettük az ingyenes nyelvvizsga, ingyenes KRESZ-tanfolyam 
és KRESZ-vizsga lehetőségét a fiataloknak. Majd ezt az idei évben július 1-jétől 
kiterjesztettük azokra is, akik kisgyermekkel vannak otthon, tehát a kisgyermek után 
járó támogatások valamelyikét igénybe veszik. 

Nyugdíjprémiumot tudtunk az elmúlt években adni az idősebb korosztálynak. 
Ez összesen 273,5 milliárd forintos támogatást, segítséget jelentett, amit az tett 
lehetővé, hogy a gazdasági növekedés ezekben az években akkora volt, hogy 
nyugdíjprémiummal tudtunk valamit visszaadni, illetve juttatni annak a 
korosztálynak, akik sokat tettek annak érdekében, hogy ez az ország ma ott tartson, 
ahol tart. Erzsébet-utalvánnyal, rezsiutalvánnyal is segítettük a nyugdíjasokat, 
körülbelül egy 2,4 milliós kör, amiről beszélünk. 

Bevezettük a gyermekek otthongondozási díját annak érdekében, hogy azok a 
szülők, akik a sérült, tartósan beteg, komoly ápolást igénylő gyermekeikről 
gondoskodnak úgy, hogy ez valamelyiküknek a teljes életét kitölti, és emellett nem 
tudnak munkát vállalni, akkor is kapjanak egy olyan juttatást, amely a korábbi ápolási 
díjhoz képest egy sokkal jelentősebb - mondhatjuk azt is, hogy természetesen ehhez 
nem tud akkora támogatást adni az ember, amely a gyermek nevelésével járó terheket 
kompenzálni tudná, ezzel együtt mégis -, egy sokkal nagyobb összeg, mint amit a 
korábbi ápolási díj jelentett. 

Szerte az országban családbarát szülészetek kialakításához adtunk támogatást, 
erre a célra 10 milliárd forintot fektettünk be, hiszen azt szeretnénk, hogy bárhol is 
szülessen egy gyermek Magyarországon, mindenhol magas szülészeti ellátásban 
részesülhessen, majd aztán a csecsemőnek, az újszülött gyermeknek az ellátását a 
lehető legmagasabb színvonalon tudják számára biztosítani, és a lehető legkevésbé 
legyenek kiszolgáltatott helyzetben azok az édesanyák, akik gyermeknek adnak életet, 
és ezt a család egésze megélhesse az életük egyik legfontosabb eseményeként. 

A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet alatt is törekedtünk arra, hogy a 
családtámogatások mindegyike elérhető legyen. Természetesen a családtámogatások 
mindegyikét fenntartottuk, sőt bővítettük a koronavírus-járvány első hulláma, illetve a 
veszélyhelyzet alatt. Bevezettük a hiteltörlesztési moratóriumot, ez körülbelül 
2000 milliárd forintot jelentett, amit nem kellett ebben az időszakban kifizetni a banki 
adósoknak vagy azoknak, akiknek valamilyen hitele volt, és arról is volt már szó, hogy 
az ezzel kapcsolatos jövőbeli tervekről hamarosan döntés születik. 

Abban is igyekeztünk segíteni ebben a mögöttünk hagyott időszakban, a járvány 
első hulláma által sújtott veszélyhelyzeti időszakban, hogy a családtámogatásokhoz 
való hozzáférést könnyebbé tegyük, illetve ekkor vezettük be, július 1-jétől az ingyenes 
KRESZ-tanfolyamot, KRESZ-vizsgát és nyelvvizsgát azoknak, akik gyermekükkel 
otthon vannak, hiszen ez az ő versenyképességüket, a munkaerőpiacon való 
elhelyezkedésüket is segíteni tudja. Ahogy említettem, 2018 közepén, július 1-jén 
vezettük be az ingyenes KRESZ-tanfolyamot és -vizsgát a fiatalok számára. Ezzel a 
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lehetőséggel azóta több mint 61 ezer fiatal élt. Az ingyenes nyelvvizsga lehetőségével 
pedig 86 ezer fiatalt tudtunk eddig támogatni. 

Működtetjük a „Nemzeti tehetség” programot, amit még 2009-ből örököltünk, 
de ezt a gyakorlatot fenntartottuk, sőt azóta folyamatosan bővítjük. Ebben a tíz évben, 
2009-2019 között több mint 14 ezer különböző programot tudtunk támogatni 
21 milliárd forint értékben, ami azt jelenti, hogy miután a tehetséges fiatalokba, 
gyermekekbe való befektetést egy rendkívül jó befektetésnek tartjuk, és ezzel a magyar 
embereknek is nagyon nagy része ért egyet olyan formában is, hogy a „Nemzeti 
tehetség” programot személyi jövedelemadójuk egy százalékával is rendre támogatják, 
ezért igyekszünk évente körülbelül 350 ezer tehetséges fiatalnak segítséget nyújtani a 
„Nemzeti tehetség” programon keresztül.  

Ezen belül indítottuk el az idei évben először a Stipendium Peregrinum 
ösztöndíjpályázatot, amely arról szól, hogy azok a fiatalok, azok a tehetségek, akiket a 
világ legkiválóbb egyetemeinek valamelyikére felvesznek, ott az első tanévben most - 
aztán később ez a program folytatódik - minden költségük finanszírozásához, 
fedezéséhez támogatást tudjanak kapni a „Nemzeti tehetség” programon keresztül. 
Ennek köszönhetően 17 tehetséges fiatal diák már éppen kint tanul a világ legjobb 
egyetemein, most kezdték el az első tanévüket, és nagyra értékelik azt, hogy a magyar 
emberek ezt a befektetést is fontosnak tartják.  

A meglévő hallgatói hiteleken túl idén május 1-je és december 31-e között 
bevezettünk egy kamatmentes, teljesen szabad felhasználású „diákhitel plusz”-t, ez 
maximum félmillió forintot jelent a felsőoktatási hallgatók számára. De van a 
felnőttképzésben részt vevő tanulók esetén is egy maximum 1,2 millió forintos elérhető 
összeg, és már több mint 21 ezer, közel 22 ezer fő élt ennek a lehetőségnek az 
igénybevételével.  

Tavaly július 1-jén, tehát kicsivel több mint egy évvel ezelőtt elindult a 
családvédelmi akcióterv, amely egy újabb mérföldkövet jelentett a családtámogatások 
tíz évében, hiszen hét olyan új lépést tudtunk bejelenteni és aztán bevezetni, vagy eddig 
majdnem teljes egészében bevezetni, amelyeknek köszönhetően a gyermekvállalás és a 
gyermekek nevelése könnyebbé válhatott az érintettek számára.  

A világon egyedülálló módon bevezettük a babaváró támogatást, amely egy 
olyan segítség a fiatal, családalapítás előtt álló pároknak vagy azoknak, akik még 
terveznek a jövőben gyermeket, amelynek köszönhetően 10 millió forint szabad 
felhasználású kamatmentes kölcsönt kapnak, amely részben vagy teljes egészében 
támogatássá válik: ha nagycsaládos lesz belőlük, akkor ezt az összeget egyáltalán nem 
kell visszafizetniük. Ezt - a mögöttünk hagyott alig több mint egy év alatt - 112 ezer 
család vette igénybe. Tehát, ha ezt minimum kettővel megszorozzuk, akkor látható, 
hogy ez már egy igen széles réteghez eljutott, és igen sokan élnek ezzel a lehetőséggel, 
amihez hasonló korábban nem volt, és a fiatalok mozgásterét jelentősen megnöveli, 
hiszen, ahogy mondtam, ez egy szabad felhasználású összeg, arra fordítják, amire a 
legnagyobb szükségük van éppen. 

A még gyermeket váró, éppen bővülő családok hiteleit is csökkentjük. Ez azt 
jelenti, ha egy második gyermek érkezik a családba, akkor a fennálló jelzáloghitelnek 
egy részét, egymillió forintot elengedünk, ha pedig egy nagycsaládról van szó, tehát 
harmadik gyerek születik vagy akár egy negyedik egy háromgyermekes családba, akkor 
négymillió forintot engedünk el a fennálló jelzáloghitelből, és minden további gyermek 
születésénél még 1-1 millió forinttal csökkentjük a hiteleket. Ennek is az a lényege vagy 
célja, hogy ne sújtsa többféle teher a családot, ha még a család bővítésében 
gondolkodnak, gyermeket vállalnak, akkor enyhítsük a már fennálló terheiket, tehát 
vállaljuk át a jelzáloghitelek egy részét. 
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Bevezettük a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását, amely egy maximum 
2,5 millió forintos támogatás, ez vissza nem fizetendő támogatás, és ezzel közel 30 ezer 
család élt az elmúlt alig több mint egy évben. Ez még a mi várakozásainkat is 
meghaladta.  

Szintén egyedülálló a világon az, hogy idén január 1-jétől azok az édesanyák, akik 
legalább négy gyermeket neveltek fel vagy vállaltak, azok élethosszig 
személyijövedelemadó-mentességet kapnak. Tehát akkor is, ha már felnőtt gyerekekről 
van szó, ezeknek az édesanyáknak soha életükben nem kell személyi jövedelemadót 
fizetniük a jövedelmük után. 

Bevezettük a nagyszülői gyedet, ahogy említettem, hogy ezzel is bővítsük a 
családok mozgásterét.  

Néhány szót az eredményekről. Az elmúlt tíz évben azt látjuk, hogy több mint 
20 százalékkal nőtt a gyermekvállalási kedv. Ugye, a mélypont 2011-ben volt, ehhez 
képest a gyermekvállalási kedv vagy az ezt kifejező úgynevezett teljes termékenységi 
arányszám több mint 20 százalékkal magasabb, ami ahhoz képest, amilyen kilátások 
voltak, már egy számottevő eredmény.  

A házasságkötések száma nem volt 43 éve olyan magas, mint ahogy most 
folyamatosan növekszik 2010 óta következetesen. A válások száma eközben csökken, 
60 éves mélyponton van a válások száma, és az abortuszok száma is csökkent az elmúlt 
tíz évben, 36,3 százalékkal. Ha nem vezettük volna be ezeket a lépéseket, ha nem 
indultunk volna el családbarát irányba, hanem maradtak volna azok a feltételek, illetve 
azok a gyermekvállalási mutatók és demográfiai mutatók, amelyek 2011-ben voltak, 
akkor ma - mondjuk így, ha egy ilyen számítást teszünk - több mint százezerrel 
kevesebb gyerek született volna meg az elmúlt tíz évben, ami azért egy nagyon nagy 
különbség.  

Ha most megnézzük a friss adatokat, akkor még a koronavírus-járvány ellenére 
is azt látjuk, hogy a házasságkötések száma az idei év első hét hónapjában magasabb, 
mint az előző évben volt, pedig az az előző évhez képest már egy lényegesen magasabb 
szám volt, és a gyermekvállalást mutató jelző - ez a teljes termékenységi arányszám - 
az előző évhez képest jelentősen növekedett, az akkori 1,44-hez képest 1,53-ra 
emelkedett. Ha csak idén az első hét hónapot nézzük, akkor 52 825 gyermek látta meg 
a napvilágot, ami közel 2500-zal több, mint 2019-nek ugyanebben az időszakában.  

A házasságkötéseknél említettem, hogy szintén emelkedés van, ez 6,7 százalék. 
Ott láthatóak voltak egyébként a koronavírus-járvány hatásai, illetve a kijárási 
korlátozás hatásai. Volt olyan hónap, amikor csökkent jelentős mértékben a 
házasságkötések száma, de az első hét hónap adatait tekintve még mindig nagyobb, 
mint az előző évben.  

A női foglalkoztatottság is folyamatosan növekszik: két évtizede nem volt olyan 
magas szinten Magyarországon, mint most. Ez tulajdonképpen a nők teljes 
korosztályára, illetve a munkaképes korban lévő nőknek az egészére igaz. 

Arról se feledkezzünk meg, hogy az önkéntesek számában is egy jelentős 
emelkedés volt. Egy kutatásunk mutatta ki, hogy 2018-ig 12 százalékponttal nőtt 
azoknak a száma, akik sűrűn, legalább havonta egyszer önkénteskednek. Tehát ez is ma 
már inkább jellemző, mint korábban volt, örülünk annak, hogy egyre többen vállalnak 
önkéntes tevékenységet, és látják ennek a saját magukat is építő jellegét. 

Arról sem feledkezhetünk meg, hogy Magyarországon ma nemzeti konszenzus 
van arról, hogy a gyermeket vállalókat segíteni, támogatni érdemes, és hogy ezt egy jó 
befektetésnek tekintik a magyar emberek. Ez abból is látszik, hogy ma Magyarországon 
a GDP közel 5 százalékát fordítjuk a családok támogatására, amely két és félszer akkora 
összeg, mint amekkora 2010-ben volt, és ebben alapvetően egyetértés van, hogy az 
egyik legjobb befektetés, ha a jövő generációkba fektetünk be. Ezt egyébként egy 
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nemzeti konzultáción is kifejezték a magyar emberek, mármint hogy ezt a célt ők is 
támogatni tudják. 

A családbarát gondolkodás is egyre inkább népszerű, ezt csak olyasmikből is le 
lehet szűrni, hogy ma már például egy álláshelyet is sokszor hirdetnek meg úgy, hogy 
ez egy családbarát álláshely, a munkahelyek versenyeznek azért, hogy „családbarát 
munkahely” minősítést kaphassanak, vagy éppen a szolgáltatóhelyek is igyekeznek 
olyan családbarát elemeket bevezetni, amelyek által még a versenyben is vonzóbbá 
válnak, tehát a családbarátság ma talán egy pozitív fogalommá vált Magyarországon. 
Ezzel nem állítom azt, hogy Magyarország ma már teljes egészében egy családbarát 
ország, de ezen az úton elindultunk, és az a célunk, hogy az elkövetkező időszakban 
ezen haladjunk tovább. 

Amit én miniszterjelöltként itt meg tudok osztani önökkel, és amit 
miniszterként az elkövetkező évekre tervezek, az az, hogy ezt a munkát folytassuk 
tovább; hogy az eddig elért célokat ugyanúgy tartsuk meg, és hogy az eddig elért 
eredményeket is meg tudjuk tartani; hogy akkor is, ha most mindenhol a világban, így 
Európában és Magyarországon is olyan kihívások előtt állunk, amelyekhez hasonlót 
korábban nem láttunk - ez a koronavírus-járvány mindenkit megpróbál, új feladatok 
elé állít mindenkit, sőt folyamatos újratervezést is tesz szükségessé a családok életében 
is -, ezzel együtt is tudjuk megőrizni azokat az eredményeket, amelyeket eddig elértünk, 
hogy a családok életszínvonala se romoljon az előttünk álló években, évtizedekben, és 
hogy az az alap, amit építettünk az elmúlt tíz évben, az legyen olyan stabil, hogy ezeket 
a próbatételeket is kiállja. 

Miniszterként folytatom ugyan a munkát, de számítok ugyanazoknak az 
együttműködésére, akikre eddig is számíthattam, hiszen a családtámogatások ügye 
nem kizárólagosan a kormányzat feladata és ügye, szoros együttműködésben 
dolgozunk itt a családszervezetekkel, az egyházakkal, a vállalati szférával, a 
tudományos élet képviselőivel is, tehát sok támogatónk van abban, hogy ezeket a 
családbarát célokat megvalósíthassuk. 

Ha pedig az elkövetkező időszak céljairól még konkrétabban is megoszthatok 
önökkel néhány gondolatot, akkor elmondom, hogy dolgozom több olyan javaslaton is, 
amelyeket az elkövetkező hetekben a kormány elé fogok tárni, és a kormány döntését 
kérem majd ezekben. Dolgozom most egy olyan otthonteremtési programon, amely 
minden idők legnagyobb otthonteremtési programja lehet Magyarországon. Tehát az a 
célom, hogy Magyarországon bevezessük minden idők eddigi legnagyobb 
otthonteremtési programját, amellyel a lehető legtöbb fiatalnak és családnak tudunk 
majd segíteni az otthonteremtésben. Ennek számos eleme lesz, most még részleteket 
nem tudok megosztani önökkel, ezek az elképzelések készen vannak, és hamarosan a 
kormány fog ezekről döntést hozni, de igen szerteágazó döntéseket remélek, és abban 
bízom, hogy ezeknek köszönhetően az otthonteremtési programunk még többekhez és 
még nagyobb mértékben elér majd, mint az eddigi, pedig az eddigi is már nagyon 
sokaknak az otthonteremtését tudta támogatni. 

Szintén dolgozom a családvédelmi akcióterv 2-n, tehát a családvédelmi 
akcióterv folytatásán. Ezzel kapcsolatban is megvannak a konkrét elképzelések, 
amelyekről, bízom benne, hogy az elkövetkező hónapokban a kormány döntést tud 
hozni, és így a családtámogatások körét tovább tudjuk bővíteni. 

Az egyik legfontosabb célunk az, hogy megőrizzük mindazt, amit már eddig 
elértünk, megőrizzük a családtámogatások egészét, mindenki számíthasson arra, hogy 
hosszú távon is ezek a családtámogatások elérhetőek lesznek, de újabbakkal is 
szeretnénk bővíteni. Erről hamarosan reményeim szerint majd a kormányban döntés 
születik. Ami már biztos, ami eldőlt, hogy a jövő évtől kezdődően négy lépésben 
visszavezetjük a 13. havi nyugdíjat, tehát a nyugdíjasok számíthatnak arra, hogy már a 
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jövő évben egyheti nyugdíjjal többet fognak kapni, tehát a 13. havi nyugdíj visszaépítése 
a következő évben, 2021-ben elkezdődik. 

Folytatjuk a bölcsődeépítéseket. A bölcsődeépítésekhez is újabb forrásokat 
rendelünk, hiszen az a célunk, hogy minden bölcsődés korú gyermeket, ahol a szülők 
dolgoznak, igénylik a bölcsődei elhelyezését a gyermeknek, vagy ahol egy szülő neveli 
a gyermekeket vagy gyermeket, és szükség van bölcsődei elhelyezésre, ott mindenhol 
az adott településen, vagy ahhoz nagyon közel, vagy a munkahelyhez vagy a 
lakóhelyhez nagyon közel legyen bölcsődei férőhely, bölcsődei ellátás magas 
színvonalon az azt igénylők számára. 

Igyekszünk ezt a családtámogatási rendszert, amit Magyarországon 
bevezettünk, nemzetközileg is minél többekkel megismertetni. Mindez azért nem 
nehéz, mert nagyon nagy nemzetközi érdeklődés övezi azt, ami Magyarországon 
történik. Már három alkalommal szerveztünk Budapesti Demográfiai Csúcstalálkozót. 
Jövőre ismét lesz egy ilyen Budapesti Demográfiai Csúcstalálkozó, ahol ismét várjuk a 
világ családpolitikával foglalkozó vezetőit, döntéshozóit, családszervezeteit, 
gondolkodóit, tudósait, és velük közösen fogunk arról beszélni, hogy mit tudunk tenni 
a demográfiai hanyatlás ellen és a családok támogatásáért. 

Sok feladat van még előttünk, igyekszünk a jövőben is kiemelten odafigyelni 
azokra a családokra, ahol speciális élethelyzetben vannak - akár az egyszülősök, akár a 
tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelők -, rájuk is igyekszünk legalább 
annyira odafigyelni, mint eddig, és a nekik nyújtott támogatásokat is bővíteni, illetve 
leginkább az ő életkörülményeik javításában is segítséget nyújtani. 

Mindenhol, mind Magyarországon, mind nemzetközileg is kiállunk a családi 
értékek és az emberi élet mellett, és azt szeretnénk továbbra is, hogy Magyarországon 
jó legyen megszületni, jó legyen felnövekedni, munkát vállalni, dolgozni, családot 
alapítani és aztán megöregedni, és lehetőség szerint családban időssé válni, és hogy 
alapvetően jó legyen Magyarországon családban élni. Tehát azon az úton, amelyen 
elindultunk 2010-ben, szeretnénk továbbhaladni a jövőben is. Ha ehhez megkapom a 
támogatást, és miniszterként folytathatom a munkámat, akkor azt hiszem, hogy egy 
bővülő mozgástérrel mindent meg fogok tenni annak érdekében, illetve ezt nem 
hiszem, hanem biztos vagyok benne, hogy mindent meg fogok tenni annak érdekében, 
hogy a munkatársaimmal, a csapattal együtt, akikkel eddig is dolgoztam, és a jövőben 
is dolgozni szeretnék, igyekezzünk mindent megtenni azért, hogy a magyar családok 
élete jobb legyen, mint amilyen régen volt, és lehetőség szerint az eddig elért 
eredményekből ne veszítsünk el semmit. 

Ha számíthatok ebben az önök támogatására is, azt megköszönöm, és 
köszönöm, hogy meghallgattak. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselőké a lehetőség. (Jelzésre:) Alelnök úr, 
Kovács József, parancsoljon! Öné a szó. 

 
DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Tisztelt Miniszterjelölt Asszony! Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Három 
kérdést szeretnék feltenni. Az első két kérdés kapcsolódik a járvány okozta 
veszélyhelyzethez. Milyen intézkedéseket tettek, és hogyan segítették a veszélyhelyzet 
időtartama alatt a gyermekeket nevelő családokat? Ezek eredményesek voltak-e? 
Milyen intézkedésekkel segítették a veszélyhelyzet időtartama alatt a nyugdíjasokat? 
Ezek hatásosak, eredményesek voltak-e? Ezen a téren mi várható a közeljövőben és a 
jövőben, miután jelezték, hogy a hullám legmagasabb pontja ez év december végére és 
januárra várható. Ez lett volna a veszélyhelyzettel kapcsolatosan. 
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És még egy kérdés: hogyan látja a kormány az apák szerepét, az apák helyzetét 
a családban, és az apákat milyen családtámogatási ellátások illethetik meg, illették 
meg, és a jövőben mi várható? Ezeket szeretném kérdezni, köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. További kérdések, hozzászólások? 

(Jelzésre:) Pesti Imre képviselő úr, tessék, parancsoljon! 
 
DR. PESTI IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Miniszterjelölt Asszony! Teljesen nyilvánvaló, hogy Magyarország jövője a családoktól 
függ. Leszegényedő családok mellett, és a fiatalokat nem támogató kormány nem 
számíthat arra, hogy a jövő gyarapodni és épülni fog. Éppen ezért a kérdésem is erre 
vonatkozik, a fiatalokra és a fiatal családokra. Az első kérdés: hogyan támogatja a 
kormány a fiatalok életkezdését? A második kérdés az lenne, hogy mit tett eddig a 
kormány a fiatalok érdekében az elmúlt időszakban. A harmadik kérdés a tehetséges 
fiatalokra vonatkozik. Mit tesz a kormány annak érdekében, hogy segítse, támogassa a 
tehetséges fiatalokat, és a tehetséges fiatalok támogatása mit jelent a családok 
megerősítésében? Köszönöm szépen. Várom megtisztelő válaszát. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További kérdések, vélemények? 

(Jelzésre:) Lukács László György, parancsoljon, képviselő úr! 
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Köszönjük szépen, államtitkár asszony, a tisztességes és részletes beszámolót. Engedje 
meg, hogy megelőlegezve a bizalmat a mai szavazáson, illetve majd a későbbi 
parlamenti szavazáson, előre gratuláljunk önnek ehhez a pozícióhoz. Én jó munkát 
kívánok hozzá, lesz munka, van munka bőven, azt hallottuk. Azt is szeretném 
leszögezni, a Jobbik a családpolitikában és családtámogatásban mindig következetes 
volt. Elismertük a kormánynak azokat az intézkedéseit, amelyek jók voltak, és 
egyébként rámutattunk azokra, ahol egy kicsit nagyobb bátorságra vagy több erőre lett 
volna szükség. de azt nem mondhatjuk, hogy a Jobbik igazságtalanul kritizálta vagy 
támadta volna a kormányt családpolitika terén, ebben teljesen azonosak a nézeteink, 
és mi is azt szeretnénk, hogy a magyar családoknak minél jobb legyen. Mi is a 
kezdetektől kezdve úgy gondoltuk, hogy egy demográfiai fordulatra van 
Magyarországon szükség. Azt látjuk, hogy ez nagyon nehezen vagy most még egyáltalán 
nem megy, ez egy rendkívül hosszú folyamat. Azt a 40 évnyi leépülést vagy azt a 40 
évnyi elszegényedést ezen a téren nagyon nehéz ellensúlyozni, éppen ezért ez egy a 
jövőben is nagyon fontos terület lesz, és a jelenben is igazán fontos.  

Én éppen ezért ezzel kapcsolatos aggodalmamból szeretném megkérdezni, hogy 
jelent-e visszalépést infrastruktúrában vagy a szakembereknek, tehát a megszokott 
csapatnak a használhatóságában az, hogy egy államtitkárságból, amelynek jól felépített 
struktúrája volt, egy lényegében kevesebb eszközzel vagy kisebb apparátussal 
rendelkező tárca nélküli miniszteri pozíciót kap államtitkár asszony. Jelent-e ez 
bármilyenfajta minőségbeli vagy számbeli megkötést vagy visszavágást? Nyilván ez a 
munkának az egyik ismérve is, hogy a lehető legtöbb segítő kézre van szükség. Tehát 
miként tudja majd kiemelni ezeket a fontos ügyeket tárca nélküli miniszterként is? 
Egyébként megjegyzem: lehet, hogy nem is tárca nélküli minisztériumra, hanem önálló 
minisztériumra lett volna szükség ebben a fontos kérdésben, de ha itt tartunk, akkor 
bizonyosan egyetértünk többen abban, hogy egy önálló oktatási és egy önálló 
egészségügyi minisztériumra is igazán szükség lett volna, hiszen azok a célok is 
legalább ugyanilyen fontosak. Látjuk, több helyen is kapcsolódik akár az oktatásnak az 
ügye, akár az egészségügy vagy akár a szociális szféra is a családtámogatás és a családok 
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ügyével, éppen ezért mindegyik van akkora alrendszer, és van akkora fontos feladat, 
hogy önálló minisztériumra lett volna szükség. 

A másik kérdés egy saját kérdés abban, hogy támogatná-e vagy miként tudná 
jobban támogatni már az első gyermek megszületését a kormány. Ugye, nagyon 
sokszor azt látjuk, és rengeteg tanulmány van, hogy nagyon nagy gazdasági akadály, 
illetve elsőként a pároknak a legnagyobb akadálya, hogy egyáltalán az első gyermeket 
vállalják, illetve az megszülessen, tehát nagyon sokan ott érzik az első komoly 
akadályát, anyagi akadályát. Miként tudja a kormány ezt leküzdeni? Vagy miként tud 
azért tenni, hogy ezt az akadályt a fiatalok leküzdhessék? Hiszen sokszor látjuk, hogy 
nem az a probléma elsősorban, hogy második vagy harmadik gyermeke lesz-e egy fiatal 
párnak vagy egy fiatalabb generációnak, hanem, hogy egyáltalán az első gyermeket 
tudják-e vállalni. Ebben nyilván arra lennék kíváncsi, hogy amennyiben érkezik egy ezt 
támogató javaslat, akkor tudná-e a minisztérium ezt támogatni.  

A másik a családi pótlék összegével kapcsolatos. Engedje meg, hogy egy saját 
meglátást mondjak ezzel kapcsolatosan. Nagyon sok vita van a családi pótlék 
használhatóságával, a családi pótléknak a családok védelmébe való 
beilleszthetőségével, annak a szociális transzferként való értelmezhetőségével. Túl 
vagyunk azokon a vitákon, akár a 2000-es évek elejétől, amikor a családi pótléknak egy 
nagyon rossz imidzse, illetve egy nagyon rossz visszhangja volt. Nagyon sokan akár 
visszaélésszerűen alkalmazták ezt. Ettől most ezt a problémát talán meg kellene 
tisztítani, és úgy kellene elgondolkozni egy családipótlék-emelésen, és a Jobbiknak is 
ez az álláspontja, ami egy viszonylag nagy összegű emelés lenne, viszont a 
felhasználhatóságával kapcsolatosan egy kártyarendszerben lehetne felhasználni, ami 
annyit jelentene, hogy biztonságosabban és valóban olyan helyre lehetne elkölteni, 
amely a családokat, illetve a gyermeknevelést segíti. További kérdés persze, hogy ezt a 
minisztérium támogatná-e, vagy tárca nélküli miniszter asszony támogatná-e, ha ezzel 
kapcsolatosan lenne felvetés. 

A másik felvetésünk, hogy - és ez egy kicsit nehéz téma, de úgy gondolom, ilyen 
témáról a meghallgatásra váró vagy a meghallgatáson lévő miniszter asszonynak 
beszélnie kell, illetve valamilyen véleményt kell mondania - támogatna-e miniszter 
asszony a jelenleginél szigorúbb abortuszszabályozást Magyarországon vagy nem, 
illetve támogatná-e a gyermekneveléshez szükséges termékek áfájának a csökkentését? 
Láttuk, hogy nagyon sok termék a rendkívül magas és európai szinten talán rekorder 
27 százalékos áfa alól kikerült, fájó, hogy a gyermekneveléshez szükséges olyan 
termékek, amelyek akár kisgyermekeknek, iskolakezdéshez vagy a mindennapokhoz 
szükségesek, ugyanebbe a magas áfakörbe tartoznak. Mondjuk úgy, hogy a 
luxustermékekkel azonos termékskálából és ugyanolyan áfaterheléssel vannak, 
miközben valódi támogatásként ezen termékek árának az áfával való csökkentésével 
lehet szerintem sikert elérni. Így aztán sokkal több mindenki hozzáférhetne azokhoz a 
neveléshez szükséges termékekhez, amelyekből vagy rosszabbat vesz, vagy nem veszi 
meg, vagy ezáltal a család abból nélkülöz. Bár láttuk azt is, hogy az áfacsökkentések 
nagy része - különösen az élelmiszerekkel kapcsolatosan - eltűnt a rendszerben, tehát 
gyakorlatilag az áfacsökkentés magukhoz a felhasználókhoz nem minden esetben ért 
el, de egy jó szabályozással talán pontosan azért, mert ezek speciálisabb termékek, meg 
lehetne akadályozni, hogy az áfa a kereskedelemben tűnjön el valójában, és lényegesen 
és számottevően a családoknál maradjon meg. Ez lenne az egyik legfontosabb. Tehát 
összességében úgy gondolom, hogy ezek azok a fontos kérdések, amelyekre választ kell 
adni.  

Én saját benyomásomat tudom még megosztani önnel. Úgy látom, és továbbra 
is ez a probléma sajnos fennáll, és amit ön is mondott, hogy a jövőben való bízás adja 
meg azt, hogy miként alapít az ember családot, és miként alakul Magyarországon - ha 
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úgy tetszik - a bölcsőben dúló háborúnak a végeredménye. Én továbbra is azt látom, 
hogy hiába az elmúlt tízéves kormányzás, még mindig nincs meg az a megelőlegezett 
vagy kellő bizalom, amely arra ösztökélné a fiatalokat, a családokat, hogy 
gyarapodjanak, hogy többen legyenek. Mi ahhoz kívánunk önöknek sok sikert, és 
kérjük, hogy dolgozzanak ezért még az eddigieknél is keményebben, hogy a trendet, azt 
a demográfiai trendet, amely rendkívül szomorúan és elkeserítően nézett ki, és még 
most sem túl szép, azt meg lehessen valójában fordítani. Ez mindannyiunk közös 
érdeke. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További hozzászólás? (Jelzésre:) Kovács 

Sándor, parancsoljon, öné a szó.  
 
KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Miniszterjelölt Asszony! Képviselőtársaim! Az Erzsébet-táborozással kapcsolatban 
szeretnék feltenni két kérdést. Miben volt ez az év más, mint a többi a táborozás 
szempontjából? Valamint milyen fejlesztések várhatóak az Erzsébet-táborok kapcsán, 
hiszen azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív élmény a gyerekeknek és a 
családoknak is.  

Cukorbetegként hadd kérdezzem meg, hogy milyen intézkedések és segítségek 
érhetők el a diabéteszes gyerekek és családjuk számára. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További kérdés, vélemény, hozzászólás? 

(Jelzésre:) Szabó Timea képviselő asszony, parancsoljon, öné a szó. 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is hadd kezdjem 

azzal, hogy köszönjük leendő miniszter asszonynak a részletes és gyakorlatilag 
mindenre kiterjedő beszámolót. Engedjen meg néhány pontosító kérdést, illetve egy-
két olyan kérdést, ami esetleg kimaradt ebből a beszámolóból.  

Hadd kezdjem azzal, hogy szerintem pártokon felülemelkedően 
mindannyiunknak az az érdeke, hogy minél több gyermek szülessen Magyarországon, 
szerintem mindannyian egyetértünk abban, hogy az a trend, amit látunk itt hosszú 
évtizedek óta, az nagyon-nagyon rossz, hogy ilyen, korábban drasztikusan, de még 
most is csökken a születések száma. Itt miniszterjelölt asszony optimistább volt, mint 
ahogy azt a számok mutatják. Azért azt látjuk, hogy a tavalyi évben még mindig közel 
egy százalékkal kevesebb gyerek született, mint az azt megelőző időszakban. Itt január-
szeptemberi adat áll rendelkezésünkre, ami azt jelenti, hogy ugyanebben az időszakban 
a természetes fogyás 3,5 százalékkal nőtt még mindig az előző időszakhoz képest. Tehát 
én nem látom azt, őszintén szólva, hogy az elmúlt tíz év kormányzása, ezek az 
úgynevezett családbarát intézkedések meghozták volna a várt eredményt. Tíz év, én azt 
gondolom, hogy ez egy egész évtized, elég kellett volna legyen arra, hogy legalább 
nullára kihozzuk ezt a trendet, de jó esetben - amennyi energiát egyébként 
államtitkárként is ön ebbe belefektetett, amit szerintem el kell hogy ismerjünk -, ha 
valóban hatékonyak lettek volna ezek az intézkedések, akkor már meg kellett volna egy 
évtized alatt fordítani ezt a trendet, de ez nem történt meg.  

Én csatlakoznék itt annyiban Lukács képviselőtársamhoz, hogy itt nem az a 
legfőbb probléma Magyarországon, hogy akinek két gyereke van, az bevállal-e egy 
harmadik gyereket, vagy akinek három gyereke van, az bevállal-e egy negyediket azért 
esetleg, hogy kapja azt a pluszjuttatást, hogy szja-mentes legyen. Pontosan tudjuk, 
hogy - némi túlzással - egy kezünkön meg tudjuk számolni azt, ahányan ezt 
gyakorlatilag igénybe tudják venni, mert négy gyerek mellett egyébként, négy pici 
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gyerek mellett viszonylag kevesen engedhetik meg maguknak azt, hogy még vissza is 
menjenek dolgozni.  

Az igazi probléma itt valóban az első gyerek megszületése, illetve amiről nagyon 
keveset beszélünk, a második gyerek megszületése. Ha megnézzük a KSH-
statisztikákat, akkor azt látjuk, hogy a szegénységi mutató ott változott a legkevésbé. 
Miközben szerintem el kell ismernünk, hogy történt javulás a gyerekes családok terén 
ebben a kérdésben, azt látjuk, hogy pont az egygyerekes családok azok, ahol stagnált a 
szegénységi mutató, tehát ott semmilyen javulás az elmúlt tíz évben nem mutatható ki 
a KSH statisztikái szerint. Tehát az, akinek egy gyereke van, úgy látszik, hogy most 
valahogy nem tud egyről a kettőre jutni. 

Szeretném szintén kiemelni emellett az egyszülős családok helyzetét, ahol még 
mindig a legmagasabb a szegénységi ráta Magyarországon, több mint 20 százalék fölött 
van, és az egész visegrádi térségben mi produkáljuk ebben a legrosszabb mutatókat, 
illetve az egész szegénységi rátával kapcsolatban a visegrádi országok közül minden 
javulás ellenére még mi tudjuk sajnos a legrosszabb mutatókat felmutatni, még mindig 
itt a legnagyobb arányú Magyarországon a szegénységgel vagy társadalmi 
kirekesztettséggel élők száma. 

Szeretném azt megkérdezni, hogy melyek azok az intézkedések ezek közül, 
amelyeket kimondottan egyszülős családoknak terveznek. Látjuk azt - itt érintette a 
családi pótlékot is képviselőtársam -, hogy 2008 óta, mondjuk, a családi pótlék is be 
van fagyasztva, és ez egy külön kérdés, hogy terveznek-e ebben változtatást. Pontosan 
tudjuk azt - az elmúlt években megszületett összes tanulmány szerint -, hogy a célzott 
támogatások sosem olyan hatékonyak, mint az univerzális támogatások. Tudjuk azt - 
és ezt ön a beszéde elején el is mondta -, hogy önök a munkaalapú társadalomban 
hisznek, de nem mond ellent a munkaalapú társadalomnak az, hogy a 2008 óta, 
gyakorlatilag 12 éve befagyasztott családi pótlékot most már azért ideje lenne 
megemelni. 

Visszatérve az első témához, szeretném megkérdezni, hogy hogyan értékeli az 
elmúlt tíz év családbarát intézkedéseit mégiscsak annak fényében, hogy nem sikerült 
javítani a születési arányokon, konkrétan azt, amit mondtam, hogy a természetes 
fogyás még mindig 3,5 százalékkal nőtt az előző évhez képest. 

Szintén szeretném megkérdezni - óvodai, bölcsődei férőhelyek ügyében 
említette, hogy volt változás, de még mindig csak a tavalyi évben több mint 4000 
gyereket utasítottak el férőhelyhiány miatt, illetve azt is tudjuk, hogy a bölcsődékben 
és az óvodákban is elképesztően nagy a munkaerőhiány. Hadd hivatkozzam a saját 
országgyűlési körzetemre, ahol gyakorlatilag ott tartanak, hogy lassan óvodákat kell 
összevonni, mert egyszerűen nincsen kellő számú óvónő. Most már országszerte úgy 
működnek óvodák, hogy a csoportonkénti két óvónő plusz dadus helyett jó, ha egy 
óvónő viszi a csoportot. Ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen ma egy kezdő, mondjuk, 
bölcsődei dolgozó fizetése nettó havi 160 ezer forint. Hogyan értékeli a nettó 160 ezer 
forintos jövedelmet államtitkár vagy miniszter asszony annak fényében, hogy azért itt 
a gyerekeink neveléséről és vigyázásáról van szó, illetve nem utolsósorban azt 
gondolom, hogy egy édesanyának vagy egy családnak is nagyban számít a 
gyerekvállalás szempontjából az, hogy tudja-e, hogy el tudja helyezni a gyerekét, 
mondjuk, egy-kettő év múlva. 

A következő kérdésem a babaváró hitellel kapcsolatos. Mit gondol miniszter 
asszony, illetve születnek-e számítások vagy tervek arra, hogy mi lesz azokkal a 
családokkal, akik nem tudják teljesíteni a babaváró hitel feltételeit, de felveszik ezt a 
hitelt? Korábban ennek bevezetésekor nagyon sok kritika megfogalmazódott azzal 
kapcsolatban, hogy családok tízezrei mehetnek tönkre, ha önhibájukon kívül nem tud 
megszületni már akár az első gyerek akár meddőség, akár betegség, más miatt, vagy a 
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második vagy a harmadik gyerek. Hogyan fogja a kormány megakadályozni azt, hogy 
ezek a családok csődbe menjenek, és kerüljenek olyan helyzetbe, hogy nem tudnak több 
millió forintot visszafizetni? 

Említette azt, hogy a családalapítás is nagyban függ attól, hogy a fiatalok bíznak 
vagy nem bíznak a jövőben. Hogyan értékeli azt, hogy azért még mindig a népesség 
közel 6 százaléka külföldön van, mert az elmúlt tíz évben külföldre költözött több mint 
400 ezer ember még mindig a hivatalos statisztika szerint? És úgy tűnik, hogy ezek az 
emberek nem nagyon akarnak visszajönni, tehát elengedjük a fiataljainkat úgy, hogy 
nem nagyon biztosítunk mégsem számukra olyan jövőt, ami az itteni családalapítást 
támogatná. Hogyan értékeli ezt a számot? 

Beszélt ön a családbarát munkahelyek megteremtéséről. Szijjártó Péter 
nemrégen kimondottan büszkén nyilatkozta azt, hogy például az ő minisztériumában 
nincsen otthoni munkavégzés még a második hullámban sem. Nagyon sok édesanya 
kerül olyan helyzetbe, hogy karantén miatt bizony csak otthonról tud dolgozni. És 
hiába nincsenek most országosan egységes iskolabezárások, egyrészről nem tudjuk, 
hogy beáll-e egy olyan helyzet novemberben, decemberben, akármikor - ahogy a 
miniszterelnök úr fogalmazott -, hogy a halálozásban fogják ezt az adatot mérni, hogy 
esetleg sajnos, és nagyon-nagyon nem reménykedünk ebben, hanem ennek az 
ellenkezőjében, de ha ne adj’ isten, előáll egy olyan helyzet, hogy ennek a mutatónak az 
alapján mégiscsak valami drasztikusabb intézkedésre kerül sor, ön támogatja-e az 
otthoni munkavégzést, és fogja-e javasolni a többi minisztériumnak is, illetve a 
minisztereknek, hogy támogassák különösen az édesanyákat abban a helyzetben, ha 
otthon kell maradniuk? Hadd mondjak megint egy választókerületi példát! Óbudán egy 
óvodában derült ki, hogy három óvónő covidos. A gyerekeket két hétig karanténba 
kellett rakni emiatt. Óvodás gyereket nem lehet otthon hagyni nyilvánvalóan, egy felső 
tagozatos vagy gimnazista gyerekkel akár meg lehet tenni, hogy egyedül otthon marad, 
egy óvodással nem. Ilyenkor az édesanya arra kényszerül, hogy vagy táppénzre menjen, 
vagy szabadságot kivegyen, vagy otthon végezze a munkát. Ez egy létező probléma.  

Ennek kapcsán nemcsak azt szeretném kérdezni, hogy támogatja-e az otthoni 
munkavégzést, hanem támogatja-e ön azt, hogy azok a szülők, főleg édesanyák, akik 
emiatt arra kényszerülnek, hogy otthon legyenek, a táppénz helyett vagy a 
kényszerszabadság, fizetés nélküli szabadság helyett megkapják arra az időre a teljes 
fizetésüket? Én azt gondolom, hogy ez nagyon sok embert érinthet, potenciálisan több 
tízezer édesanyát, ha ez így fog maradni. 

Szintén szeretném megkérdezni, a családokhoz szerintem szorosan kötődik az, 
hogy mit szól miniszter asszony a 19 500 forintos hatósági áras tesztekhez. Azt 
gondolom, ha egy családot - kimondottan család vonatkozásában kérdezem, nem 
egészségügyi vonatkozásban -, tehát mondjuk, ha egy négytagú családot le kell 
valakinek tesztelni, ha nem akar két hétig otthon maradni karanténban, akkor ez 
80 ezer forint. Ezt nem tudja kifizetni egy család, ha nem úgy rendelik el, hogy neki 
hatóságilag otthon kell maradni, de nem meri beküldeni a gyereket, és a többi. Tehát 
támogatja-e miniszter asszony különösen családok esetében az ingyenes tesztelés 
lehetőségét? 

Szintén a járvány kapcsán szeretném megkérdezni azt, hogy a KSH statisztikái 
szerint - megint csak családokat érintő kérdés - júliusban a regisztrált álláskeresők 
száma 365 755 volt, az ellátásra jogosultak száma 100 ezer, az ellátás nélküli 
álláskeresők száma 190 ezer. Miközben érdekes módon - már elmúlt az első hullám -, 
bár júniusról júliusra valamivel csökkent a regisztrált álláskeresők száma, az ellátás 
nélküli emberek vagy regisztrált álláskeresők száma viszont 15 ezer fővel nőtt. Tehát 
látjuk azt, hogy hónapról hónapra egyre többen esnek ki bármilyen ellátásból, ha valaki 
például a járvány miatti leépítés miatt elveszíti a munkáját, egy nem várt helyzet alakult 
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ki. Úgy gondolom, hogy sajnos - utoljára pont éppen ma láttuk azt, hogy megint egy 
gyár be fog zárni Magyarországon -, megint ezrek az utcára kerülhetnek. 

Elégségesnek tartja-e miniszter asszony a 3 hónapos álláskeresési juttatást 
annak fényében, hogy folyamatosan nő a bármiféle ellátásban nem részesülők száma, 
és mi a terve az ilyen családokkal? Mondjuk, ha csak azt nézzük, hogy júliusra 15 ezerrel 
nőtt ez a szám, ezt jelentheti potenciálisan ez a 15 ezer család is, ami azt jelenti, hogy 
mondjuk, 60 ezer embert érint ez gyerekekkel együtt, hogy kiesik mindenfajta 
ellátásból, mert lejárt a három hónap. Mit kezd a kormány ezekkel a családokkal?  

És a végén egy utolsó kérdés: Matolcsy György nyilatkozta azt pont nemrég - és 
ő bármilyen ellenzéki felhanggal ritkán vádolható meg, azt gondolom -, hogy a 
kormány lakáspolitikája nem ért célba. Ezt nem én mondom, még egyszer: tehát 
Matolcsy György; illetve az MNB-adatok mutatják azt, hogy a babaváró hitelt is 
leginkább a tehetősek vették igénybe. Itt van az MNB-statisztika előttem: a hitelt 
felvevők 54 százaléka a felső jövedelmi ötödhöz tartozik, tehát a leggazdagabb húsz 
százalék tudta felvenni a babaváró hitelek több mint a felét. Mennyiben gondolják azt, 
hogy azon túl, hogy a legtehetősebbeknek segítenek lakáshoz jutni, hogy ezen 
változtatni kell, és vannak-e erre konkrét intézkedéseik? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. További kérdés, felvetés van-e? 

(Jelzésre:) Révész Máriusz, tessék parancsolni! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Miniszterjelölt Asszony! 

Köszönjük az imponáló beszámolót, azt hiszem, hogy tényleg lenyűgöző volt hallani. 
Ugyanakkor el kell mondjam, hogy egy kérdésben határozott kritikával szeretném 
illetni miniszterjelölt asszonyt. A kritikámnak pedig az a lényege, hogy miniszterjelölt 
asszony mondta, hogy a házasságkötések száma növekedett, és én szeretném arra 
biztatni miniszterjelölt asszonyt, hogy ne legyen ilyen szemérmes, hanem mondjuk el 
a számokat, tehát szerintem ezt bátrabban be kellene vállalni. A házasságkötések száma 
2010-ben 36 ezer volt, 2019-ben 64 ezer. Ez egy 78 százalékos növekedés. Tehát 
szerintem ez egy olyan szám, egy olyan imponáló növekedés, amit szerintem bátrabban 
kell mondani, ugyanis az egész világon az elmúlt tíz évben folyamatos a házasságok 
csökkenése. Tehát olyan országot is alig találunk, ahol a házasságok száma ma 
ugyanannyi, mint 2010-ben, de olyan, ahol 10 százalékkal növekedett, olyan már alig-
alig van; olyan, ahol pedig 78 százalékkal növekedett, olyan Magyarországon kívül 
nincs a világon. Ezt azért tartottam nagyon fontosnak elmondani, mert ez szerintem 
több kérdésre is választ jelent. 

Szabó Timea vetette fel, hogy bíznak-e a jövőben. Aki házasságot köt, azt 
gondolom, hogy az bízik a jövőben, és ha 78 százalékkal növekszik a házasságkötések 
száma, az nagyon-nagyon jelentős bizakodás a jövőben. Szeretném megköszönni 
Lukács Lászlónak a nagyon korrekt hozzászólását. Tehát azt kell mondjam, hogy ilyen 
hozzászólás, ilyen kérdések nagyon ritkán hallhatók az ellenzék részéről, tényleg 
érzékelhető volt a jó szándék. De igazából itt azt szeretném mondani, hogy a 
házasságkötések számának az emelkedése jelentős részben választ ad arra is, hogy az 
első gyerek megszületését támogatjuk-e. Ugyanis minden statisztika azt mutatja, hogy 
a házasságot kötők sokkal nagyobb arányban vállalnak gyermeket, mint a nem 
házasságban élők, és abban az esetben, ha a házasságkötések számában ilyen 
brutálisan, világviszonylatban kiemelkedően tudunk előre menni, bízhatunk abban, 
hogy ez jó hatással lesz az első gyerekek megszületésére is.  

Több kérdés felvetődött a szegénységgel kapcsolatban. Néhány számot itt is 
azért hadd mondjak el, ez szokott lenni a vesszőparipám, most is kiírtam. 2010-ben 
hiteltörlesztési, lakással kapcsolatos hátralékban a lakosság 24,4 százaléka szenvedett, 
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ez - 2018-as az utolsó adat - 14,4 százalékra csökkent. Váratlan kiadások fedezetének 
hiánya esetén szoktak minket támadni azzal, hogy ez még most is nagyon sok, ez 
tényleg így van, de 2010-ben 74,4 százaléka a lakosságnak nem tudta a váratlan kiadást 
fedezni, ez 33,2 százalékra csökkent. Lakást fűteni megfelelően nem tudott 2010-ben 
12 százalék, most ez 5 százalék. Évi egyhetes üdülésre nem tudott elmenni 2010-ben a 
lakosság kétharmada, 66,3 százalék. A 41,7 százalékra nem mondom, hogy az nagyon 
kiemelkedő arány lenne, de sokkal jobb, mint a 66 százalék, az biztos. Kétnaponta 
húsételt anyagiak hiányában nem tudott fogyasztani 29 százalék, ez 12,9 százalékra 
csökkent. És ha ezeket a tételeket összenézzük, akkor van egy ilyen borzalmas szó, úgy 
hívjuk, hogy súlyos anyagi deprivációban élők száma, és a súlyos anyagi deprivációban 
élők száma 2010-ben 2 millió 234 ezer volt. Ez 2018-ra 834 ezer főre, tehát 
mondhatjuk, hogy egyharmadára csökkent. Tehát miközben itt mindenféle dolog 
elhangzik a magyar lakosság elszegényedésével kapcsolatban, a valós szám az, hogy a 
súlyos anyagi deprivációban élők száma 8 év alatt az egyharmadára csökkent. Tehát 
kétharmaddal egyharmadára csökkent. 

Van a másik szám, amire sokszor hivatkozunk, ez a társadalmi kirekesztődés 
kockázatának kitettek aránya, ez egész pontosan 1 millió 280 ezer fővel csökkent, itt 
nem kétharmados a csökkenés, hanem 40 százalékos. És azt szeretném még kiemelni, 
hogy ez a csökkenés az összlakosságra vonatkoztatható, és Szabó Timeától különösen 
jólesett, hogy elmondta, hogy a három- vagy többgyerekesek arányában a csökkenés 
tényleg érdemi volt, mert valóban a három- vagy többgyerekesek esetében még ennél 
is nagyobb a csökkenés. Az nem teljesen igaz, sőt egyáltalán nem igaz, hogy az egy 
gyerekkel rendelkezőknek a szegénységi mutatója nem csökkent. Csökkent nekik is, 
kétségkívül nem olyan mértékben, mint a háromgyerekeseknél, de az 
egygyerekeseknek is nagyon sokkal kedvezőbb a helyzetük a szegénységi mutatókat 
tekintve, mint 2010-ben. 

Szabó Timeához egy területen azonban szeretnék csatlakozni: a gyermeküket 
egyedül nevelő szülők esetében az elmúlt két-három évben már volt változás, de ott 
nagyon komoly feladatok vannak. A gyermeküket egyedül nevelők esetében további 
figyelemre van szükség, bár még egyszer mondom, az elmúlt két-három évben itt is 
jelentős a javulás.  

Szabó Timea képviselő asszonynak abban is igaza van (Szabó Timea: Az én 
meghallgatásom van?), hogy az óvodákban az óvónők nagyon jelentős részben 
hiányoznak, egyetlen kormányzati intézkedésre azért itt képviselő asszony figyelmét 
hadd hívjam fel: nagyon sok óvónői diploma ragadt benn az elmúlt időszakban a 
nyelvvizsga hiánya miatt. Tehát nagyon sokan elvégezték az óvónőképző főiskolát, és 
nem kapták meg a diplomájukat, mert nem volt nyelvvizsga, emiatt egyébként nem 
tudtak elhelyezkedni az óvodákban, hiszen az óvónői diplomához van kötve. Most azt 
hiszem, a kormány intézkedésének köszönhetően az elmúlt hónapokban nagyon-
nagyon sok óvónő kapta meg a diplomát, reméljük, hogy ez segíteni fog valamennyit az 
óvónőhiányon. Az óvodai bérek meg a tanári bérek, a 150 ezer forintos kezdő fizetés 
tényleg nagyon nagy gondot jelent.  

A szomszédos országokkal, ha összevetjük, hogy mennyi a kivándorlás száma, 
akkor lehet ostorozni az Orbán-kormányt, de valószínűleg nem ő tehet róla, hogy a 
Szlovákiából, Romániából, Szerbiából, Horvátországból kivándorlók száma 
többszöröse a magyarénak. Tehát, ha tényleg elvonatkoztatunk az ellenzéki 
gyűlölködéstől, és megnézzük egyébként e térségi összehasonlításban, hogy a 
kivándorlással hogy állunk, akkor azt kell mondjam, hogy a kivándorlások számára 
inkább büszkének kellene lenni, de ez is rossz szó, mert büszkék nem lehetünk erre, de 
a kivándorlásokat tekintve a régiós országokkal összehasonlítva egyáltalán nem rossz 
a helyzetünk.  
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Szabó Timea azt is elmondta, hogy ma is bezárt egy gyár, tízezrek kerülhetnek 
az utcára. (Szabó Timea: Nem ezt mondtam!) Szabó Timeának igaza van, biztos… 
(Szabó Timea közbeszól.) Jó, ma is megjelent a hír, hogy be fog zárni egy gyár, ezrek 
kerülhetnek az utcára. Biztos ez a hír is igaz, de én annyit kérek képviselő asszonytól, 
hogy azért azt is ismerje el, hogy lehet, hogy egy gyár bezárt, de közben egyébként az 
elmúlt héten nyílt tíz másik. (Szabó Timea: Hol?) Tehát, ha összehasonlítjuk, hogy 
mennyi Magyarországra érkezett külföldi befektetés volt, mennyi gyár nyílott az elmúlt 
időszakban, ezek hány embert vettek fel, akkor azt hiszem, hogy egyáltalán… (Szabó 
Timea közbeszól.) 

 
ELNÖK: Képviselőtársaim! Ez a napirend arról szól, hogy Novák Katalin 

miniszterjelölt asszonyt meghallgatjuk, és kérdezünk tőle, továbbá véleményt 
mondunk az expozéról. Egymásnak ne válaszolgassanak, képviselőtársaim, meg 
egymásnak ne tegyenek föl kérdéseket, mert tudomásom szerint Novák Katalinon kívül 
nincs más miniszterjelölt itt bent a teremben. (Derültség. - Szabó Timea közbeszól. - 
Nacsa Lőrinc: Önjelölt miniszterek vannak. - Szabó Timea közbeszól.) Képviselő úr 
jelezte, hogy a vége felé közeledik a kérdéssorozatnak. (Révész Máriusz: Már éppen... 
- Szabó Timea közbeszól.)  

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Már éppen befejeztem volna, az utolsó mondatnál 

tartottam. Tehát azt hiszem, az, hogy a szegénységi helyzet ennyit javult 
Magyarországon, éppen annak köszönhető, hogy rengeteg befektetés érkezett 
Magyarországra, rengeteg gyár nyílt, és ennek köszönhetően a COVID-járvány 
mélypontján is több mint 500 ezerrel többen dolgoztak Magyarországon, mint 2010-
ben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. (Jelzésre:) Selmeczi Gabriella alelnök 

asszony, parancsoljon! 
 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr, a szót. Tisztelt Miniszterjelölt Asszony! Az expozéban elmondta, hogy a 
családi adókedvezmény, családi típusú adózás kapcsán 13 ezer milliárd forinttal több 
maradt a családok zsebében. Szerintem ez egy fantasztikus szám és összeg, és az is 
elhangzott, hogy majdnem minden család igénybe tudja venni a családi típusú adózást. 
Szeretném megkérdezni, hogy pontosan hányan, hány család tudja igénybe venni a 
családi típusú adózást. 

A gyed extra bevezetése egy nagyszerű intézkedés volt. Több pillére van a gyed 
extrának, én azt szeretném megkérdezni, hogy ezek közül melyik az a pillér, amely a 
legnagyobb népszerűségnek örvend. 

Szeretnék még rákérdezni a nyugdíjasokra, a nyugdíjak értékállóságára. 
Mindannyian emlékszünk arra, hogy 2010 előtt bizony a nyugdíjak vásárlóértéke 
többször is csökkent. 2010-től kezdődően pedig a Fidesz-KDNP-kormány és -
politikusok vállalták, hogy a nyugdíjak értékállóak lesznek. Tudjuk, hogy ezt sikerült 
teljesíteni, sőt miniszterjelölt asszony elmondta, hogy a tavalyi évben még prémiumot 
is tudtunk adni a nyugdíjasoknak. Szeretném megkérdezni azt, hogy mi várható a 
nyugdíjak értékállóságának területén, és ha picit hallanánk arról, hogy a 13. havi 
nyugdíj visszavezetése hogyan fog teljesülni, akkor megköszönnénk. Köszönöm 
szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Tapolczai Gergely következik. 
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DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): (Hozzászólását jelnyelvi tolmács 
közreműködésével teszi meg.) Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Először is én is 
szeretném megköszönni miniszterjelölt asszonynak a mindenre kiterjedő 
beszámolóját, és én is szeretnék megelőlegezve gratulálni a lehetőséghez, amit kapott. 

Bármiről is beszélünk, a koronavírus témája elkerülhetetlen, és az, hogy létrejött 
a tárca nélküli miniszteri poszt a családpolitika területén, ez egy nagyon fontos üzenet. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy a koronavírus-helyzetben is külön figyelmet fordítunk a 
családokra. Nyilván mindenki tisztában van azzal, hogy az első hullám, illetve a most 
növekvő második hullám fizikálisan, mentálisan, anyagilag is nagyon nehéz próba elé 
állítja a családokat, illetve a családok teherbíró képességét. 

Ugye, említette, hogy a kormány előtt van a családvédelmi akcióterv 2., illetve 
az otthonteremtési támogatás tervezete, ennek a részleteiről mondta, hogy még nem 
tud tájékoztatást adni, de látható, hogy a családok támogatása bővülni fog, illetve erre 
igyekezet van. Ezzel kapcsolatban szeretnék visszautalni a családvédelmi akcióterv 1-
re. Említette, hogy az autóvásárlási támogatás igénybevétele meghaladta a 
várakozásokat. Kérdezem, hogy a családvédelmi akcióterv többi eleme mennyire hozta 
meg a várakozásokat, mennyire volt eredményes a várakozásokhoz képest, és 
amennyiben van ezzel kapcsolatban tervezett változtatás, akkor arról is szívesen 
hallanék. 

Eddig is nagyon hangsúlyos volt a munkához kötött családi támogatások elve. 
Az lenne a kérdésem, hogy továbbra is hangsúlyossá kívánják-e ezt tenni.  

A harmadik kérdésem vagy inkább felvetésem pedig az lenne, hogy javaslom, 
hogy a következő időszakban elsősorban a koronavírus-helyzetre való tekintettel külön 
figyelmet kellene fordítani a fogyatékos gyermekeket nevelő családokra. Sok olyan 
család van ugyanis, ahol nemcsak egy, hanem akár több fogyatékos gyermeket is 
nevelnek, és itt nem az emelt összegű családi pótlékra gondolok, és nem az ápolási díjra 
gondolok, nem azokra a fogyatékos gyermekekre gondolok, akiket otthon ápol a 
családjuk, hanem olyan típusú családokra gondolok, ahol a fogyatékos gyermekek 
ugyanúgy iskolába járnak, mint mások, de nyilván ez többletköltségekkel, 
többletterhekkel jár. Csak egy példa: van olyan fogyatékos gyermeket nevelő család, 
ahol a karantén vagy a mostani protokoll miatt akár egy pici torokfájás vagy egy pici 
nátha miatt otthon kell 10 vagy 14 napot maradni, attól függően, hogy az iskolának mi 
a kérése, és emiatt elesik a speciális fejlesztéstől a gyerek erre az időszakra, akár a 
logopédiai, gyógypedagógiai fejlesztéstől. Tudom, hogy ez már egy oktatási kérdés is, 
de emiatt is egy többletteher ez a helyzet a családoknak. Ezzel kapcsolatban van-e 
valamilyen elképzelés vagy terv? Az én javaslatom az lenne, hogy érdemes lenne ezt a 
területet áttekinteni. Köszönöm szépen, és további kitartást és erőt kívánok a 
munkájához. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Nacsa képviselő úr! 
 
NACSA LŐRINC (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Miniszterjelölt Asszony! Először is szeretném én is megköszönni nemcsak a 
beszámolót, hanem a beszámoló mögött lévő munkát az elmúlt évekből, hiszen Szabó 
Timea minden állításával ellentétben rengeteg eredmény van családpolitikában, 
demográfiában is. Ha csak azt a négy számot megnézzük, hogy a termékenységi 
arányszám hogyan nőtt; vagy a házasságkötések száma, amiről Révész képviselőtársam 
is beszélt, hogyan nőtt; vagy hogy csökkent a válások száma, és csökkent a 
terhességmegszakítások száma is jelentősen, az azt mutatja, hogy ennek a 
családpolitikának van eredménye.  
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Mindig, amikor megnézzük ezeket az eredményeket, amelyek igenis vannak, bár 
ezt a baloldal megpróbálja rendszeresen eltagadni, akkor azt is meg kell nézni, hogy 
honnan indultunk 2010-ben, hogy minden idők legkárosabb családpolitikája történt 
2010 előtt a balliberális szocialista-szabad demokrata kormányzás során. Ha 
megnézzük azt, hogy milyen szisztematikusan vágták el a forrásokat a családoktól, hogy 
megszüntették a gyes harmadik évét; hogy az egy- és kétgyerekesektől elvették a családi 
adókedvezményt; a háromgyerekeseknek csökkentették a családi adókedvezményét; 
hogy fölszámolták a jól működő otthonteremtési programokat, és hogy folyamatosan 
csökkentették a családokra fordított költségvetési összegeket, akkor láthatjuk, hogy 
honnan indult ez a küzdelem, és honnan indult az a családbarát fordulat, amely 2010-
ben be tudott következni a Fidesz-KDNP pártszövetség győzelme okán, és azt látjuk, 
hogy az a kemény munka, ami az elmúlt tíz évben a családpolitika területén zajlott, 
ígéretekkel is és már eredményekkel is kecsegtet bennünket. 

Ez nem azt jelenti, hogy ott lennénk, ahol már lenni szeretnénk. Ez nem azt 
jelenti, hogy a hátralévő időszakban, a következő öt, tíz, húsz, harminc évben ne lenne 
rengeteg tennivaló demográfiai és családpolitikai területen. Szerintem senki nem 
gondolhatja azt, hogy hátradőlhetünk. Részben a minisztérium felállítása és a tárca 
nélküli miniszteri poszt megalkotása is arról szól, hogy nemhogy hátra szeretnénk 
dőlni, hanem talán még intenzívebben, még több mindent szeretnénk tenni a 
családokért az elkövetkező időszakban. Tehát mindig fontos, amikor ezeket az 
eredményeket elemezzük, hogy megnézzük, hogy honnan indultunk 2010-ben a 
tragikus és a családok ellehetetlenítését szolgáló kormányzás után. 

Az sem állja ki az igazság próbáját, amit Szabó Timea az egygyermekes családok 
jövedelmi helyzetéről mondott, hiszen visszavezettük az egygyermekesek családi 
adókedvezményét, majd ezt kibővítettük a járulékokra is. Ezt ön eltagadta, azt mondta, 
hogy semmivel nem változott a jövedelmi helyzetük. Képviselő asszony, engedje meg, 
hogy az ön által hozott statisztikákat fenntartással kezeljem. Ön mondta azt tavasszal, 
hogy Magyarország vezeti a halálozási listát a koronavírus-járványban. Ezt is ön 
mondta a parlamentben, innentől kezdve az ön által hozott statisztikákat, engedje meg, 
hogy fenntartással kezeljem. Inkább a saját szemünknek hiszünk, amit tapasztalunk az 
országban. A KSH-nak is hiszünk természetesen, de azt látjuk, hogy az egygyermekes 
családoknak is például az adókedvezmény visszavezetése milyen nagy segítséget 
jelentett, és egyébként milyen programokban tudnak részt venni. 

Azt is látjuk, hogy 1,23 volt az a termékenységi arányszám, amely a legrosszabb 
évben mutatkozott, és ez jelentős növekedésen ment keresztül. Messze vagyunk a 2,1-
től, de sokkal közelebb, mint voltunk 2010-11-ben, sokkal közelebb, mint a szocialista 
romboló családpolitika után voltunk. Most sokkal közelebb vagyunk ehhez a 2,1-hez, 
és hangsúlyozom, még mindig rengeteg munka van.  

Valakinek úgy tűnhetett, mintha azt mondta volna Szabó Timea, hogy fizetősek 
a tesztek. A tesztek továbbra is ingyenesek; amikor a hatóság, a háziorvos, a kórház 
elrendeli ezeket, akkor ezek természetesen ingyenesek. Ön egy olyan példát hozott, 
hogy ha egy négytagú család elmegy nyaralni külföldre, és haza akar jönni, és ki akarja 
váltani a 14 napos karantént… (Szabó Timea: Miért hazudsz? Elképesztő!) Én 
végighallgattam képviselő asszonyt, és én még rövidebb is leszek, mint ön.  

Azt szeretném kérdezni miniszter asszonytól - azért azt láthatjuk, hogy a család 
mint fogalom és a család mint érték erős nemzetközi támadás alatt van; azt láthatjuk, 
hogy van egy nemzetközi törekvés a család relativizálása iránt, a család fogalmának 
megváltoztatása iránt, a család teljes felborítása, átszabdalása iránt, van egy erős 
ideológiai háttere is ennek nyilvánvalóan -, hogy mit tudunk tenni a nemzetközi 
ideológiai támadások ellen. Hogyan tudjuk megvédeni a családfogalmunkat, mit 
tudunk tenni ennek az érdekében, és hogyan fogadják, milyen példákkal járunk elöl mi, 
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hogyan fogadják a magyar családpolitikát külföldön? Hiszen miniszterjelölt 
asszonynak erről is van tapasztalata, ha jól értesültem. Illetve látunk-e olyan jó 
példákat a világban, bármilyen elemében más országok családpolitikájának, akikkel 
esetleg szövetséget is tudunk kötni a család védelmében, amelyet érdemes átemelni, 
megfontolni, beültetni a magyar gyakorlatba? Hiszen azt gondolom, hogy kiemelt 
területről beszélünk, és nagyon fontos, hogy nemzetközi tanácsadók, magyarországi 
elismert szakemberek segítsék ezt a munkát. Ahogy erre Lukács képviselőtársam is 
utalt, fontos, hogy egy ilyen minisztériumi munkát is sok tanácsadó segítsen, ne 
Németh Athinákra támaszkodjunk, hanem valódi szakemberekre. Én sok sikert és sok 
erőt szeretnék kívánni miniszterjelölt asszonynak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: További kérdés? Vélemény? Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Én 

szeretném megkérdezni miniszterjelölt asszonyt, hogy fogja-e támogatni az isztambuli 
szerződés ratifikálását. Többen is feltették a kérdést, hogy a családi pótlék 
megemelésével foglalkozik-e majd a kormányzat. Én azt szeretném még ehhez 
hozzátenni, hogy a gyes, gyet és az anyasági támogatás, valamint a babakötvény 
megemelésre kerül-e a közeljövőben. Köszönöm szépen.  

Ha nincs több, akkor a kérdések körét lezárom. (Nincs jelentkező.) Lezártam a 
kérdések körét. Miniszterjelölt asszonynak adom meg a szót, reflektáljon a felvetődő 
kérdésekre. Több is van, ami összefügg, tehát akár blokkosítva is mehet, nem kell 
tételesen minden egyes kérdésre válaszolni természetesen, és azt követően fogunk 
szavazni. Tessék parancsolni, öné a szó.  

Novák Katalin reagálása 

NOVÁK KATALIN családokért felelős tárcanélküliminiszter-jelölt: Köszönöm 
szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen képviselőtársaimnak is azt, hogy 
egy szakmai vita is kialakulhat, szerintem úgy szép az élet, hogy nem feltétlenül értünk 
mindenben teljesen egyet, és ha erről szakmai alapon és indulatok nélkül tudunk 
beszélgetni, akkor szerintem annak itt az Országgyűlésben mindenképpen helye van, 
úgyhogy köszönöm szépen, ha ebben az esetben partnerek, és előre is köszönöm 
azoknak, akik támogatják majd a munkánkat. Én örülök annak, ha valóban úgy van, 
hogy Magyarországon nemzeti egyetértés övezi azt, hogy a családok támogatása 
kiemelt cél, és hogy a népességfogyást meg kell állítanunk nemcsak a lakosság körében, 
hanem a politikusok között is, szerintem ez egy nagyon jó kiindulási alap a 
munkánkhoz. 

A kérdésekre igyekszem válaszolni, valóban lesz olyan, ahol összevonok többet 
is, és bízom benne, hogy nem fogok semmit válasz nélkül hagyni. Előre elnézést kérek, 
ha ez véletlenül mégis így alakul. 

Kovács József alelnök úr kérdezte azt, hogy a veszélyhelyzet alatt milyen 
pluszlehetőségeket vezettünk be. Itt a teljesség igénye nélkül engedje meg, hogy 
válaszoljak rá, hiszen igyekszem azért az idővel is megfelelően gazdálkodni. Itt az egyik 
legfontosabb lépés az volt, hogy a moratóriumot, a hitel-visszafizetési moratóriumot 
bevezettük rögtön az év végéig, tehát megfelelő hosszúságú időre ahhoz, hogy 
biztonsággal tervezhessenek a családok, és ezzel az ő terheiket havi szinten is 
csökkenteni tudjuk. Érdekes egyébként azt látni, hogy nem mindenki élt ezzel a 
moratóriumlehetőséggel, voltak olyanok, akik ennek ellenére úgy döntöttek, hogy 
inkább fizetik a havi törlesztőrészleteket. Ez természetesen szabad döntésük volt. Ez 
igaz volt egyébként a diákhitelre és mindenféle hitelre, éppen a CSOK-hoz kapcsolódó 
kölcsönre vagy bármely hiteljellegű támogatásra vagy pénzügyi eszközre.  

Ami családpolitikai jellegű volt kifejezetten, ott minden egyes családtámogatást 
áttekintettünk, a hozzáférést könnyebbé tettük, gondolva itt akár olyan apróságokra is 
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- és szerintem néha az élet apróságokon is múlik -, hogy ne várjuk el, mondjuk, egy 
kismamától, hogy éppen a veszélyhelyzet alatt be kelljen mennie egy bankfiókba 
igényelni a babaváró támogatást, hanem meghatalmazhassa ezzel a leendő házastársát 
is vagy már a házastársát is, tehát ilyen lehetőségeket is bevezettünk. A cseden, gyeden, 
gyesen lévők számára ezeket a juttatásokat a veszélyhelyzet végéig 
meghosszabbítottuk.  

A veszélyhelyzet ideje alatt bővítettük ki az ingyenes nyelvvizsga, illetve KRESZ-
tanfolyam, KRESZ-vizsga lehetőségét is a gyermeküket nevelők, kisgyermeket nevelők 
részére is. Illetve minden esetben kitoltuk az életkori határokat, tehát figyelemmel 
voltunk arra, hogy a veszélyhelyzet idején - és különös tekintettel itt a kijárási 
korlátozás idejére gondolok -, ebben az időszakban nyilvánvalóan nehezebb volt a 
hozzáférés bizonyos támogatásokhoz, vagy éppen nem ez volt valahol a prioritás, vagy 
nem tudták úgy tervezni az életüket, mint korábban. Ezért erre tekintettel a 
hozzáférésen, a szabályozáson minden esetben igyekeztünk úgy alakítani, hogy ez 
biztonságot teremtsen. 

A nyugdíjasok számára is védelmi intézkedéseket vezettünk be, rengeteg 
önkéntes segítette a munkát, szerintem ezúton is köszönetet tudunk mondani azoknak, 
akik nemcsak kötelező munkájukként, hanem önkéntesként is bekapcsolódtak a 
koronavírus-járvány elleni védekezésbe. Itt van közöttünk Révész Máriusz képviselő úr 
is, aki irányította az ezzel kapcsolatos kormányzati feladatokat, illetve koordinálta ezt 
a tevékenységet. Jó volt látni azt, hogy milyen sokan ajánlottak fel akár konkrét 
támogatást, akár csak az idejüket - ami az egyik legnagyobb kincs - arra, hogy 
másoknak segítsenek. Segítettük a receptek kiváltását, tehát tényleg igyekeztünk az 
egészség megvédésének alárendelni mindent, és miután az életet és az egészséget 
védtük, az egészségügyi ellátórendszert felkészítettük a második hullámra, ezzel 
párhuzamosan pedig igyekeztünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a 
gazdaság se álljon le úgy, hogy aztán ne lehessen újraindítani. 

Alelnök úr második kérdése az apák helyzetére vonatkozott. Itt talán annyit 
emelnék ki, hogy kevesen tudják azt, vagy ebben talán még mindig akad félreértés, hogy 
Magyarországon szinte kivétel nélkül minden családtámogatás hozzáférhető az 
édesapák számára is. Mi nem hiszünk abban, hogy rá kéne kényszeríteni bármit az 
emberekre, éppen elég bölcsek ahhoz, hogy meghozzák a saját döntéseiket maguk. 
Tehát, ha egy család életében úgy az ideális, hogy az édesapa marad otthon a 
gyermekkel, nem az édesanya, vagy ő veszi igénybe a különböző családtámogatásokat, 
akár a gyed extrát is, akkor ezt megtehetik. Ugyanúgy jogosultak az édesapák is a 
családtámogatásokra, mint az édesanyák, így is igyekszünk nekik segíteni, és minden 
lehetséges esetben arra is gondolni, hogy az édesapa vagy az édesanya vállalja a napi 
szintű feladatok ellátását a gyermekek körül, vagy éppen ezt úgy osztják meg, ahogy 
számukra ideális. Én itt beleérteném a nagyszülőket is, szerencsére most már megint 
talán egyre több olyan család van, ahol a generációk együttesen, egymás között 
megosztva a feladatokat, tudnak részt venni a gyermekek nevelésében.  

Pesti Imre képviselőtársam kérdezte a fiatalok életkezdésének támogatását. Itt 
én most az egyik legfontosabb eszköznek a babaváró támogatást látom, hiszen a 
babaváró támogatás valóban egy olyan közös életkezdésnek a segítsége, ami, ha 
megtalálta valaki a párját, akkor számára egy ekkora mozgásteret jelent. Én, ha 
visszagondolok arra, hogy ha annak idején lett volna ilyen lehetőségünk, amikor 
összeházasodtunk a férjemmel, az nemcsak nekünk, mindenkinek segítette volna talán 
az életében a közös elindulást, vagy még könnyebbé tette volna. De ott van, például 
akár a diákhitelrendszer, illetve a diákhiteleknél is annak a családközpontú elemnek a 
bevezetése, hogy még a diákhitelek visszafizetésének kötelezettségét is részben vagy 
teljes egészében megszüntetjük, ha gyermeket vállalnak a fiatalok. Tehát tudnak úgy 
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tervezni, hogy mindaz, amit befektetnek a saját jövőjükbe, az majdan megtérül, 
nemcsak direkt módon, hanem ilyen értelemben akár indirekt módon is. De segítjük 
őket azzal is, hogy ha tehetségesek, akkor pluszlehetőségeket kínálunk a számukra 
éppen olyan újfajta diákhitel-lehetőségekkel, amelyek még akár a családalapítás előtt 
is rendelkezésre állnak. 

Volt egy olyan programunk is, amit „Esély Otthon”-nak neveztünk el, szerintem 
képviselőtársaim közül is a többség találkozott ezzel. Ez olyan településeken nyújtott 
segítséget, és nyújt most is segítséget a fiatalok elindulásához, ahol csökken a fiatal 
generációnak a népességen, az adott népességen belüli aránya. Ott olyan támogatást 
adtunk a települési önkormányzatoknak, illetve a velük együtt pályázó akár civil 
szervezeteknek, amelynek köszönhetően az ő tulajdonukban álló ingatlanokat 
felújíthatták, és ezt ingyenesen a fiatalok számára néhány évre ideiglenes otthonként 
biztosíthatták. Itt nem volt egyébként feltétel az, hogy már családja legyen a 
fiataloknak, és nagyon sok helyről jelezték azt vissza, hogy ez bizony a vonzerejét a 
településnek a fiatalok számára megnövelte. Itt vállalniuk kellett néhány 
kötelezettséget: munkát kellett vállalniuk, illetve helyi önkéntes feladatokat is 
vállalniuk kellett, vagy valamilyen formában a közösség építésében részt kellett hogy 
vegyenek ezek a fiatalok. Ez a program is éppen azért indult el, hogy a fiatalok helyben 
való életkezdését még a kistelepüléseken, a vidéki Magyarországon is segíteni tudjuk. 

Egyébként azon dolgozunk, és az a célkitűzésünk, hogy a fiatalok is lássák azt, 
hogy segítséget kapnak akár akkor is, ha Magyarországon szeretnének dolgozni, 
tanulni, családot alapítani, de ha egyébként egy fiatal külföldön is szerencsét próbálna, 
tanulna, vagy akár néhány évet külföldön élne, akkor is még ehhez plusztámogatást is 
nyújtunk adott esetben. Bevezettük azt is az elmúlt években, hogy ha külföldön születik 
meg - bárhol, nemcsak a Kárpát-medencében, hanem a világ bármely részén - egy 
magyar gyermek, akkor ugyanúgy bizonyos támogatásokat megkapnak. Az anyasági 
támogatást, a babakötvényt ugyanúgy megkapják ezek a családok is, mint ha 
Magyarországon született volna a gyermek. És előrebocsátom - volt ezzel kapcsolatban 
egy kérdés, idekapcsolódik logikailag, legjobban itt válaszolnék arra -, hogy ilyen 
értelemben az, hogy főként az Európai Unión belül, ahol a szabad mozgás, azt hiszem, 
mindannyiunk számára az egyik legnagyobb vívmánya volt az európai uniós 
csatlakozásunknak, és a teremben ülők többsége bizonyára tudja értékelni azt, hogy 
milyen jó, hogy az Európai Unión belül szabadon mozoghatunk, szabadon vállalhatunk 
munkát, szabadon lehet vállalkozni, tanulni, ez a fiatalok számára is egy lehetőség. Én 
magam is a családdal éltem kint Németországban is hosszabb ideig már három 
gyerekkel, és aztán hazajöttünk Magyarországra. Sokan élnek ezzel a lehetőséggel, és 
most látjuk a statisztikai adatokból is objektíve, hogy most már többen jönnek haza, 
mint amennyien elmennek egy adott évben Magyarországról. Tehát azt hiszem, hogy 
itt nincs okunk a félelemre, a mi feladatunk az, hogy Magyarország egy vonzó hely 
legyen a fiatalok számára is, ezért dolgozunk. 

Ide, ehhez veszem hozzá a harmadik kérdését is képviselő úrnak a tehetséges 
fiatalokról. Hogy éves szinten több mint 3 milliárd forintot - a jövő évben ez 3,4 milliárd 
forint lesz - a Nemzeti Tehetség Programon keresztül csak a fiatal tehetségek 
segítésére, semmiképpen nem mondanám, hogy fordítunk, áldozunk, sokkal inkább 
befektetünk ennek a célnak az érdekében, ez mutatja azt, hogy a tehetséges fiatalokra 
igyekszünk kiemelten odafigyelni. Itt egy nagyon komoly hálózat is működik, egy 
tehetséggondozó hálózat. Az élet minden területén, a tudomány, a sport, a művészetek 
területén ugyanúgy megjelennek minden korosztálynak az egész kicsi óvodásoktól 
kezdve a felnőttekig, és a lehető legtöbb formában. Lehet ösztöndíjakra is pályázni, 
tanulmányi versenyeken való részvételre, olyan tehetségsegítő programokra, 
amelyeknek köszönhetően megint csak a szülők válláról veszünk le részben terhet, és 
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ösztönözzük a tehetséges fiatalokat, hogy fektessenek be a saját tehetségükbe, és tegyék 
hozzá a saját szorgalmukat, és érezzék azt, hogy itt Magyarországon számíthatnak 
abban támogatásra, hogy a tehetségüket kibontakoztassák. Jó érzés látni, hogy minden 
évben több százezer magyar ember ajánlja fel a személyi jövedelemadója egy százalékát 
a Nemzeti Tehetség Program támogatására, tehát a tehetséggondozás kiemelten fontos 
feladat számunkra is. 

Lukács László György képviselő úr kérdéseire igyekszem sorban válaszolni. Az 
első kérdés arra vonatkozott, hogy a mostani miniszteri kinevezés jelent-e majd valami 
visszalépést, a mozgásterünket - hadd mondjam így, többes szám első személyben - 
fogja-e bármilyen módon szűkíteni. Én abban bízom, hogy nem, éppen ellenkezőleg, 
abban bízom, hogy ez növelni fogja a mozgásteret. A kollégáimat, akik szakmai 
értelemben ezzel a területtel foglalkoznak, „viszem” magammal, idézőjelben. Azért 
mondom idézőjelben, mert nem megyünk sehova, pont azért nem is foglalkozunk 
költözéssel, mert ilyen jellegű dolgokra most szerintem sem idő, sem szükség nincsen, 
tehát ugyanott maradunk, ahol ültünk, de ezekre a kollégáimra én a jövőben is 
számítok. Nagyon sokat köszönhetek az ő munkájuknak, erőfeszítéseiknek, tehát ez a 
csapat együtt marad így, ahogy van, és így igyekszünk azt a színvonalú munkát, amit 
eddig a kollégáim folytattak, legalább fenntartani vagy még erősíteni.  

Úgyhogy abban bízom, hogy nem fog ez a mostani döntés semmilyen értelemben 
a mozgástér szűkülésével járni, éppen ellenkezőleg, tekintettel arra, hogy lehetőségem 
lesz a kormányüléseken is minden alkalommal részt venni, bízom benne, hogy miután 
első kézből értesülhetek bizonyos dolgokról, és elmondhatom ott azt, amit fontosnak 
tartok szakmai értelemben, bízom abban, hogy ez növeli is a terület mozgásterét. És 
ahogy beszéltünk erről, ez is többször fölmerült, ez semmiképpen nem egy önálló, 
egyedülálló kis sziget a kormányzásban, hanem ez egy ezer szállal mindenhova 
kapcsolódó terület. Eddig is ez működött, és bízom benne, hogy a jövőben legalább 
ilyen jól fog működni, hogy számíthatunk egymásra a többi területen dolgozó 
munkatárssal is. 

Az első gyermek megszületésének támogatása felmerült képviselő úrnál is, 
illetve Szabó Timea képviselő asszonynál is. Egyetértek teljesen azzal, hogy az első 
gyermek megszületésének a támogatása kiemelten fontos cél, hiszen ha nincs első 
gyermek, nem lesz második meg harmadik sem, tehát azt a fázist ikrek esetén lehet 
maximum átugrani, de egyébként ez fontos, hogy az első gyermek megszületését is 
támogassuk. Miután a családoknál, ha a gyermekes családokat nézzük, ott az 
52 százaléka a gyermekes családoknak egygyermekes, még azt sem mondanám, hogy 
az a probléma, hogy nem születik meg az első gyermek, meg azért sem, mert a nőknek, 
a magyar nőknek a 90 százaléka egy gyermek vállalásáig eljut; tehát nem feltétlenül ez 
a gond, ha mondhatom azt, hogy ez gond, hanem a gyermekvállalási időpontnak a 
kitolódása. Annyira elodázzák, vagy eltolódik az ezzel kapcsolatos döntés, és olyan 
kései a gyermekvállalás, ma Magyarországon átlagosan a nők 30,3 éves korukban 
vállalnak gyermeket, és ez egy olyan tendencia, ami most talán úgy tűnik, hogy megállt, 
de azért ez nemzetközileg a nyugati világban általában jellemző, hogy későbbre tolódik 
a gyermekvállalás, és olyankor lehetnek ennek biológiai okai is, meg lehetnek egyéb 
észszerű okai is, hogy a korábbi gyermekvállalással kapcsolatos terveik nem feltétlenül 
úgy valósulnak már meg, mint ahogy gondolták.  

Itt jellemző - és van erre egy szakkifejezés, hogy termékenységi rés, ami a 
vágyott, tervezett gyermekek száma és a valóban megszülető gyermekek száma közötti 
különbséget jelenti. Ez Magyarországon nagyon magas volt, most várunk valami 
nemzetközi statisztikát, hogy ezzel kapcsolatban milyen visszajelzést kapunk majd 
ezekből. Ez még egyelőre nincsen, amin látnánk hitelesen, hogy ez hogyan alakult az 
elmúlt években, de azt szeretnénk, ha ez a különbség, tehát a tervezett, vágyott 
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gyermekek száma és a ténylegesen megszülető gyermekek száma közötti különbség 
nullára csökkenne. Azt szeretnénk, ha mindenki annyi gyermeket tudna vállalni, 
amennyit tervezett, amennyit szeretne. Ebben benne van az első, a második, harmadik 
és akárhányadik gyermek is. Úgy érzem, abban kell segíteni, hogy ne kelljen kitolniuk 
a gyermekvállalási időpontot, mondjuk, anyagi kényszerűségből, például a babaváró 
támogatás is ebben igyekszik segíteni, hogy már az első gyermeket akár fiatalon 
vállalhassák azok a házaspárok, akik tudják azt, hogy szeretnének családot alapítani. 

Lukács László György képviselő úrnak volt - illetve bocsánat, még talán a 
babavárót és a CSOK-ot olyan értelemben is idehoznám az első gyermek 
megszületésénél, hogy mind a kettő támogatás vagy teljes egészében vagy részben 
olyan, hogy még a meg nem született gyermekre való tekintettel is igénybe lehet venni. 
Tehát, ha valaki vállalja azt, hogy az elkövetkező években családot alapít, gyermeket 
vállal, akkor is élhet ezzel a támogatással. Ez tulajdonképpen az első gyermek 
megszületését reményeink szerint jelentős mértékben könnyebbé teszi, segíti. 

Képviselő úr is föltett erre kérdést, és itt hadd vonjam össze mindazoknak a 
kérdését, akik a családi pótlékkal kapcsolatban kérdeztek. Én ismerem az ezzel 
kapcsolatos álláspontjukat, sok parlamenti vitán is vettünk már részt, és erre mondom 
azt, hogy nem feltétlenül kell az, hogy egyformán gondolkozzunk a világról. Lehet egy 
olyan családtámogatási rendszerben is gondolkodni, amelynek a családi pótlék a fő 
pillére. Mi pedig úgy döntöttünk, hogy a munkaalapú támogatásokra helyezzük a 
nagyobb hangsúlyt, és éppen ezért adunk munkaalapú támogatásokat, természetesen 
nem figyelmen kívül hagyva az univerzális támogatásokat sem, hiszen azokra is szükség 
van. De itt egyetértek a képviselő úrnak azzal a felvetésével, hogy ezek jó, ha célzottak, 
és az ilyen célzott univerzális támogatás például az ingyenes tankönyvellátás. Ez egy 
tipikusan célzott, célhoz kötött, de univerzális támogatás. Tehát minden köznevelésben 
részt vevő gyermek számára juttatjuk, de célzottan, kifejezetten tankönyvön keresztül. 
De ugyanilyen célzott támogatás lehet az ingyenes étkezés, amely minden rászoruló 
gyermeknek jár, de kifejezetten étkezés formájában, és ugyanilyen lehet például az 
Erzsébet-tábor, amelynek köszönhetően ugyanúgy egy táborozási élményt nyújtunk a 
gyermekeknek. Tehát ezek olyan támogatások, amelyek kifejezetten azt a réteget, 
azokat a családokat szólítják meg, ahol szükség van ilyen típusú támogatásra. Ezeket 
ilyen, úgynevezett természetbeni juttatások formájában igyekszünk nyújtani.  

Ha hozzávesszük azt, hogy a családi adókedvezményt - és itt volt is egy kérdés 
képviselőtársamtól, Selmeczi Gabriella alelnök asszonytól - mennyien és hogyan is 
veszik igénybe, akkor ezt most idehoznám, hogy a családok 95 százaléka él a családi 
adókedvezmény nyújtotta lehetőségekkel. Az, hogy kiterjesztettük az igénybevétel 
lehetőségét a járulékokra is a személyi jövedelemadó mellett, kifejezetten azt segítette, 
hogy a kisebb keresetűek is nagyobb mértékben igénybe tudják venni a családi 
adókedvezményt. Tehát az az elmúlt években folyamatosan növekvő mértékű családi 
adókedvezmény jelentősen segíti minden gyermeket nevelő családnak az életét.  

Képviselőtársam, Lukács László György képviselő úr kérdezte az 
abortuszszabályozást. Hadd mondjam azt, hogy az életvédelmet mint területet - nem 
kerülöm meg ezt a kérdést sem - én egy kiemelten fontos kérdésnek tartom: tegyünk 
meg mindent annak érdekében, hogy az emberi életet védelmezzük. Itt egy örömteli 
adatnak tartom azt, bár mindig óvatosan mondom ki az „örömteli” szót akkor, ha 
abortuszok számáról van szó, hiszen ez a kettő nagyon nehezen fér meg egy mondatban 
egymással, mégis a tendencia, az a csökkenés, a 30 százalékot meghaladó csökkenés, 
amelyet az elmúlt évtizedben tapasztalunk, az mégis csak egy pozitív tendenciát jelent, 
pozitív, hogy egyre kevesebben élnek az abortusz, a gyermek életének megszakítása 
lehetőségével. És önmagában például az - ezt hadd emeljem ki, nekem is fontos, és 
szívügyem, hogy keveset beszélünk róla, pedig szerintem fontos -, hogy a 
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családtámogatásoknál bevezettük azt, hogy a családtámogatások már a magzat után is 
igénybe vehetők, a magzat után is járnak. Ez pontosan az, amivel kifejezzük az emberi 
életnek az értékét magzati korban is. Úgy gondolom, hogy ilyen típusú eszközökre van 
elsősorban szükség: edukációra, oktatásra, nevelésre ezen a téren is és annak 
kifejezésére, hogy a magzati élet is élet, és hogy az élet a fogantatástól kezdődik. 

Képviselő úr felvetette a gyermekneveléshez szükséges termékek 
áfacsökkentésének ügyét, bár ugye, hozzátette utána, hogy kérdés az, hogy egyáltalán 
ez az áfacsökkentés jó eszköz-e vagy sem, tehát itt érzek én is némi bizonytalanságot. 
Pedig gondoljon bele, még az ön megítélésében is arról van szó, hogy olyan 
termékeknél is vitatja ennek a létjogosultságát vagy sikerét, amelyek biztosan magyar 
termelőktől jutnak el, a magyar gazdaságon belül jutnak el valakihez, akár a 
felhasználóhoz, akár a termelőhöz vagy forgalmazóhoz, míg a gyermekápoláshoz 
szükséges cikkek esetében ez nagyon kevéssé lenne így. Itt nagyon pici a magyar piac, 
ha azt nézzük, hogy a gyermekápolásnál használt termékek gyártói milyen tulajdonúak, 
vagy hogy kik forgalmazzák ezt. Tehát azt hiszem, illetve nem azt hiszem, hanem biztos 
vagyok benne, hogy a célunk az, hogy azt a mozgásteret növeljük folyamatosan, amely 
a gyermeknevelésre fordítható eszközöket, pénzeszközöket is jelenti, és erről szól 
például az, hogy a jövedelmi típusú adókat igyekszünk mindenkor csökkenteni a 
gyermeket nevelő családoknál is. 

Ha jól emlékszem, akkor képviselő úrnál is - és hadd vonjam össze képviselő 
asszony, Szabó Timea kérdésével azt az eredményekre vonatkozó kérdésüket - 
felmerült, hogy mennyire értékelem én egyáltalán eredményesnek, vagy túlzott 
optimizmus-e az, amit én sugallok. Én alapvetően egy optimista természetű ember 
vagyok, ezt nem tagadom, de felmerült, hogy indokolatlan-e az az óvatos optimizmus, 
amellyel én szemlélem a demográfiai folyamatainkat. Képviselőtársaim itt részben 
reagáltak rá, de én is igyekszem a kérdésre természetesen válaszolni.  

Én közgazdász vagyok, és közgazdászként nagyon óvatos vagyok akkor, amikor 
trendekről beszélünk. Amikor hosszú távú trendekről, akár demográfiai trendekről 
beszélünk, borzasztó óvatosan vonunk le következtetéseket egy-egy hónapnak, évnek 
az adataiból, tehát én magamra is óvatosságot erőltetek ebben a vonatkozásban, de 
ahogy képviselő asszony is említette, valóban tíz év eltelt már, azért egy évtized már 
valamire enged következtetni, tíz év alatt bizonyos tendenciák kirajzolódtak. Az egyik 
ilyen tendencia az, hogy a házasságkötések száma folyamatosan emelkedett, és ahogy 
figyelmeztetett rá képviselőtársam, itt valóban indokolatlan a szerénység. Ez egy 
nagyon nagy mértékű emelkedés, mondjuk 2010-hez képest mostanra. Hozzáteszem, 
volt egy 23 százalékos csökkenés az előtte lévő években, 2010-et megelőzően, onnan 
pedig volt most már egy 70 százalékot jóval meghaladó emelkedés. Tehát ez egy 
tendenciózus dolog, ezt most már óvatosság nélkül is ki merjük jelenteni. 

A másik a gyermekvállalási kedvben történő változás, ami nem mindig egyenlő 
mértékű volt, de nem volt azóta érdemi visszaesés, tehát azt látjuk, hogy volt olyan 
időszak, hogy ez stagnált, most ismét úgy tűnik, hogy emelkedésnek indult. Tehát a 
gyermekvállalási kedv nőtt. Most speciel még akár optimisták is lehetünk amiatt, mert 
az év eddig rendelkezésre álló adatai szerint a születésszám is növekedett, sőt például 
a természetes fogyás, amit képviselő asszony említett, most 23 százalékkal csökkent, 
tehát még mondhatom azt is, hogy itt vannak optimizmusra okot adó számok. Óvatos 
vagyok, mondom, mindig ezzel az optimizmussal, de egy dolgot ne felejtsünk el, azt, 
hogy ez egy négy évtizede tartó folyamat. Ez azt jelenti, hogy ahogy ma tudjuk azt, hogy 
a ma megszülető gyerekek lesznek 18 év múlva 18 évesek, tehát relatíve tervezhetőek 
vagy láthatóak előre bizonyos értelemben a demográfiai folyamatok. Azt nem lehet 
figyelmen kívül hagyni, hogy miután 1981 óta minden évben fogy Magyarországon a 
népesség, ezért a termékeny korban, gyermekvállalási korban lévőknek a száma 
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jelentős mértékben lecsökkent. Az, hogy a születésszámokban nézzük kizárólagosan 
vagy elsődlegesen a demográfia sikerét vagy sikertelenségét, úgy gondolom, hogy egy 
téves megközelítés, hiszen miután csökkenő számú a népességnek ez a része, nem 
elvárható, hogy ez a sokkal kevesebb fiatal sokkal több gyermeket vállaljon, hacsak 
nincs egy óriási változás, amihez bizony sajnos tíz év nem elég. Minimum az a 40 év 
kell majd, ami ahhoz kellett, hogy itt fordulatot egyáltalán el tudjunk indítani, de ez egy 
hosszú folyamat, és abban bízom, hogy hosszú távon ennek meglesznek a hatásai, 
például abban is, hogy a nagycsaládok aránya jelentősen nőtt. Ez is egy tudományosan 
igazolt tény, hogy a nagycsaládosok nagy számban vállalnak maguk is nagycsaládot. 
Tehát ennek a több generáción átívelő hatása bizony jelentős tud lenni. 

Említette képviselő asszony, hogy a négygyerekes személyijövedelemadó-
mentesség annyi embert érint, amennyit egy kezünkön meg tudunk számolni. Hát azért 
ahhoz nagyon sok ujj kellene, mert ez 40 ezer nőt érint, tehát azért szerintem ennek se 
becsüljük le a jelentőségét.  

De bocsánat, most nem szeretném kihagyni Kovács Sándor képviselőtársam 
kérdéseit sem, csak átugrottam és összevontam a témákat. A táborozásra vonatkozott 
az egyik kérdése. Az idei évben valóban rendkívüli helyzet volt, rendkívüli 
körülményekhez kellett alkalmazkodnunk. Meg is kérdeztük az emberek véleményét 
arról, a gyermekes családok véleményét arról, hogy ők biztonságban éreznék-e a 
gyerekeiket akkor, ha bentalvós táborokat is szerveznénk, vagy inkább részesítik 
előnyben a napközis táborokat. Egyöntetűen a napközis táborok mellett tették le a 
voksukat. Ezért is hoztuk meg, tekintettel a járványügyi helyzetre azt a döntést, hogy 
idén államilag az Erzsébet-táboron keresztül csak napközis táborokat szervezünk. 
Minden eddiginél több gyermeket és családot tudtunk így segíteni, ez nagyjából 80 ezer 
családot jelent, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen mindenkit, aki jelentkezett - 
iskolán keresztül kellett jelentkezni -, mindenkit tudtunk segíteni egy napközis 
táborozással, ami szintén a családnak tulajdonképpen semmibe nem került, ez napi 
100 forintot jelent napi négyszeri ingyenes étkezéssel, színes programokkal.  

Ezzel párhuzamosan - kérdezte is képviselőtársam, hogy mi zajlik az Erzsébet-
táborokban - kihasználtuk ezt az időt arra, hogy felgyorsítsuk az Erzsébet-táborokban 
zajló fejlesztéseket. Én is többször lementem megnézni, hogy hogyan áll ott az 
építkezés, és jó látni azt, hogy milyen színvonalas, milyen - szerintem tényleg - 
csodálatos tábor áll majd ott rendelkezésére a fiataloknak, gyerekeknek már a jövő 
évtől.  

Zánkán is és Fonyódligeten is zajlanak a felújítások. Zánka nagyon nagy 
mértékben újul meg: a lakószobák és azok a részek is, a közösségi terek is, az étkező; 
egy szupermodern étkező, konyha várja majd ott a gyerekeket, fiatalokat. A vízparti 
rész is megújul, tehát tényleg egy nagyon komoly beruházás zajlik most éppen Zánkán 
annak érdekében, hogy ezek a gyerekek a lehető legjobb körülmények között tölthessék 
el azt az egyhetes nyaralást, és nemcsak annyian, mint most, hiszen majdnem duplájára 
tudjuk emelni az Erzsébet-táborok kapacitását a mostani fejlesztésnek köszönhetően. 
Fonyódligeten pedig egy jurta-, sátortábort építünk. Ha valaki elment már a 
fonyódligeti Erzsébet-tábor mellett, látta azt, hogy az sincs már olyan túl jó állapotban. 
Most már ezt nem tudja látni, lebontottuk, és ott épül a jurtatábor, amit remélem, hogy 
jövő nyár vége felé szintén át tudunk adni. 

A diabéteszes gyermekekre is rákérdezett a képviselő úr. Itt igyekeztünk 
kiemelten az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekeket és az ő családjaikat segíteni 
egyrészt azzal, hogy a lehető legkorszerűbb ellátás áll most már rendelkezésükre 
ingyenesen. Tulajdonképpen ingyenessé tettük, hiszen 98 százalékos támogatásúvá 
tettük, és egyébként a közgyógyból is felhasználhatóvá és elérhetővé tettük a szenzort 
is. Tehát most már nemcsak az inzulinpumpa, hanem a glükózmonitorozásra alkalmas 



31 

szenzor támogatása is tulajdonképpen teljes körű. Ez nem így volt, és ez nemcsak a 
gyerekekre igaz, hanem 80 százalékos támogatást adunk az 1-es típusú diabétesszel élő 
fiataloknak, felnőtteknek is. Ez volt az első komoly lépés. 

A másik, hogy a gyod feltételeit, a gyermekek otthongondozási díjának a 
feltételeit úgy alakítottuk, hogy indokolt esetben igénybe tudják venni az 1-es típusú 
diabétesszel élő gyermekek. Igyekeztünk az étkezésben is, illetve a köznevelésben és a 
táborozásban is és a sportolásban is előrelépni annak érdekében, hogy egy 1-es típusú 
diabéteszes gyermek indokolatlanul ne essen ki semmiképpen, mondjuk, a köznevelés 
rendszeréből. Én itt nem mondom azt, hogy készen vagyunk, fejlesztjük a 
gyermekdiabétesz-centrumokat, támogatjuk a civil szervezeteket, amelyek 1-es típusú 
diabéteszes gyerekekkel foglalkoznak, de úgy látom, hogy még van teendőnk, és 
dolgozunk is ezen annak érdekében, hogy a legkisebb településen és a leghátrányosabb 
helyzetben lévő gyermek is vagy családban élő 1-es típusú diabéteszes gyermek is 
hozzájuthasson ahhoz a magas színvonalú ellátáshoz, amihez a társai esetleg máshol, 
és hogy semmilyen olyan eset ne fordulhasson elő, hogy egy 1-es típusú diabéteszes 
gyermek, mondjuk, kiesik az ellátórendszerből, értem itt a bölcsődei, óvodai, iskolai 
ellátást is és az étkezést is. Tehát itt még szerintem mindig van feladat, ezen dolgozunk. 

Szabó Timea képviselő asszonynak igyekszem a kérdéseire válaszolni. Egyet, azt 
hiszem, illetve kettőt már megválaszoltam, és bízom benne, hogy mindenre ki tudok 
térni. Az egygyermekeseknél elmondtam a Lukács László képviselő úrnak adott 
válaszomban az ön kérdésére is a választ. Az egyszülősöket is említette, szerintem is 
egy nagyon fontos csoport, és figyelni kell arra, hogy akik két szülő terhét viszik egyedül 
a vállukon, azok is kapjanak segítséget, és semmiképpen ne essenek, mondjuk, negatív 
megítélés alá. Nem akarok olyan nagy szavakat használni, hogy a világon egyedülálló 
módon, de nemzetközileg is minimum ritka, én nem tudok róla, hogy lenne máshol 
például olyan Egyszülős Központ, amit Budapesten egy félmilliárd forintos állami 
támogatás segítségével az egyszülős alapítvány létre tudott hozni. Érdemes megnézni, 
hogy milyen munkát végeznek, borzasztóan ismertek és népszerűek az egyszülős 
családok körében, és nemcsak Budapesten működnek, egy hálózatot építettek, online 
tanácsadástól kezdve helyi pontokkal az ország számos településén, és segítik azt, és 
hozzák is folyton hozzánk az ötleteket, hogy mi az, amivel az egyszülős családok életét 
segíteni tudnánk. Például most az idei nyáron is jelezték azt, hogy fontos lenne, hogy 
egyszülős családoknak is legyenek táborok, úgyhogy pont az Egyszülős Központban és 
vidéken több helyen is egyszülős családok számára szerveztünk Erzsébet-táborokat, 
ehhez adtunk támogatást. Ezekről nagyon jó volt olvasni a beszámolókat, amiket a 
szülők küldtek utána vissza. 

Ugyanígy a bölcsődei felvételinél bevezettük azt, hogy az egyszülős családok is 
előnyt élvezhessenek a bölcsődei felvételinél, illetve ha megnézi valaki például a CSOK 
igénybevételének az adatait, akkor látja azt, hogy az otthonteremtési programból 
mennyi egyszülős család tud részesülni. Ilyen sem volt korábban, az ő 
otthonteremtésüket is támogatjuk, hiszen ugyanúgy hozzájuthatnak az ilyen típusú 
segítséghez, és a jövőben is dolgozunk azért, hogy őket is tudjuk célzottan segíteni. 

A családi pótlékkal kapcsolatos kérdésére válaszoltam, az elmúlt tíz év 
értékelésére válaszoltam. Bölcsődei, óvodai férőhelyeknél: miután a bölcsődei 
ellátórendszer tartozik hozzám, és ez az én felelősségem volt az eddigiekben is, és lesz 
a jövőben is, ezért azt tudom önnek mondani, hogy a bölcsődékben nem jellemző 
jelenleg a munkaerőhiány. Most pont a koronavírus-járvány ideje alatt minden egyes 
bölcsődét megkérdeztünk arról, hogy esetleg lenne-e szükségük például több 
munkaerőre vagy valamilyen erőforrásra, és gyakorlatilag az volt a válasz, egyenként 
mindegyiket megkerestük, és nem jeleztek ilyen típusú igényt. 60 százalékkal nőtt a 
bölcsődei férőhelyek száma, csak az elmúlt két évben ötször annyi minibölcsőde jött 
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létre, mint korábban volt. Azért vezettük be ezt a több szintű bölcsődei ellátást, 
minibölcsődét, családi bölcsődét, hagyományos bölcsődét és munkahelyi bölcsődét, 
hogy mindenki számára legyen elérhető lehetőség. Amin pedig dolgozunk, hogy a 
férőhelyek száma is ekkora legyen.  

Említettem, hogy a bölcsődei dolgozók fizetése átlagosan két és félszeresére 
emelkedett, ami a korábbihoz képest mindenképpen egy jelentős bővülés, és mostanra 
kétszer annyi településen van bölcsőde, mint amennyi 2010-ben volt. Tehát a bölcsődei 
férőhelyek száma tényleg folyamatosan növekszik, és most nagyjából 17 ezer bölcsődei 
férőhely létrehozásának a forrásait látjuk előre, ott zajlanak már az építkezések, vagy 
tervben vannak, de megvannak hozzá a források. 

A babaváró támogatásnál kérdezte képviselő asszony, hogy mi lesz, ha nem 
tudják teljesíteni a babaváró támogatás feltételeit. Itt ugye, más a helyzet, vagy attól is 
függ, hogy milyen oka van ennek, nem véletlen az, hogy igyekszünk a meddőségi 
problémákkal küzdő párokat is támogatni. Minden ötödik vagy egyes kutatások szerint 
hetedik pár ma Magyarországon meddőségi problémákkal küzd, tehát ezzel is 
kiemelten foglalkozni kell. Igyekszünk, illetve a meddőségi kezelések támogatását úgy 
alakítottuk át, hogy ez a lehető legkisebb terhet jelentse a családoknak. Bízom benne, 
hogy ez a gyakorlatban is a lehető legjobban fog működni, és ott van az örökbefogadás 
is mint lehetőség. Örömmel láttam azt az adatot, hogy a tavalyi év volt az első olyan év, 
amikor több gyermek volt, akit örökbe fogadtak, mint amennyit örökbe fogadhatóvá 
nyilvánítottak. Ilyen még nem volt korábban, most egy ilyen év volt, az örökbefogadás 
feltételeit is azért igyekeztünk gyorsítani, egyszerűsíteni, hogy az a gyerek, akiről 
lemondtak a vér szerinti szülei, minél előbb családba kerülhessen, és természetesen a 
babaváró támogatás feltételei akár meddőségkezelésen keresztül, akár 
örökbefogadással is teljesíthetőek. 

A külföldön élő fiatalokról beszéltünk. A családbarát munkahelyeknél kérdezte 
a képviselő asszony, ha jól emlékszem, így volt a kérdés, hogy általában én támogatom-
e az otthoni munkavégzést. Általában azt tudom mondani, hogy általában az atipikus 
munkavégzésnek nagy támogatója vagyok, főleg a kisgyermekes édesanyáknál. 
Szerintem fontos az, hogy az atipikus munkavégzési formák elterjedtebbek legyenek 
Magyarországon, mint amilyenek voltak. Szerintem ebben nincs igazán jó kultúránk, 
tehát nincs a munkaadóknak sem igazán abban nagy gyakorlata, hogy hogyan lehet jól 
atipikus módon is foglalkoztatni elsősorban, például kisgyermekes édesanyákat vagy 
kisgyermekeseket általában. Nem annyira ismerjük az atipikus munkavégzési 
formákat, ez nemcsak a részmunka, nemcsak az otthonról való munkavégzés, számos 
egyéb ilyen eszköz van, bizonyára ön is ismer ilyeneket. Ezekben szerintem még van 
lehetőség arra, hogy fejlődjenek a munkaadók is a munkaadói oldalon is, és szerintem 
ehhez érdemes támogatást adni.  

Én úgy érzem, hogy ez a mostani időszak, ha kényszerűségből is, de nagyon sok 
mindenre megtanítja mind a két oldalt, a munkavállalóit, munkaadóit is, hiszen látszik 
az, hogy hol van az, ahol ez működik, hol van az, ahol ez kevésbé működik, hol van az, 
ahol valaki ezt örömmel veszi igénybe, és lehet olyan is, én tudom, hogy sokaknak ilyen 
tapasztalata van, hogy korábban arról ábrándozott, hogy milyen jó lenne majd 
otthonról dolgozni, és most kipróbálta, és rájött, hogy ez nem is olyan jó, mint ahogy 
gondolta. Tehát vannak jó és rossz tapasztalatok, szerintem ezeket a tapasztalatokat 
érdemes lesz értékelni és a jövőben a jó elemeit ennek hosszú távon is megtartani. Én 
fontosnak tartom azt, hogy az atipikus munkavégzés kisgyermekes édesanyák számára 
minél szélesebb körben hozzáférhető legyen. 

Volt kérdés a tesztek hatósági áráról, azt hiszem, hogy erre részben el is hangzott 
a reakció, hogy most is, ha kell tesztelni, tehát ha ez szükséges, és elrendelik, hogy 
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tesztelni kell, akkor most is ingyenesen hozzáférhető a koronavírusteszt, ha a háziorvos 
erről rendelkezik. 

A foglalkoztatottak számának hoznám ide az adatait, a januári 4,4 millió, 
nagyjából 4 458 000 foglalkoztatotthoz képest most augusztusban 4 513 000 
foglalkoztatott van, tehát tulajdonképpen nagyobb a foglalkoztatottak száma, mint 
januárban volt. Bízom abban, hogy el tudnak helyezkedni azok is, akik ideiglenesen 
elveszítették a munkájukat. Ha ezzel ellentétes adatok látnak majd napvilágot, akkor 
érdemes elgondolkodni azon, hogy ez milyen lépést tesz indokolttá.  

Az MNB-s vélemény a lakáspolitikáról, amit képviselő asszony idézett - én is 
olvastam ezt -, ha jól emlékszem, akkor ott nem 51 százalék, hanem 41 százalék 
szerepelt, szerintem ellenőrizzük le, én 41 százalékra emlékszem nagyon határozottan. 
Szerintem érdemes megnézni, nem feltétlenül ezen múlik a dolog. Emlékszem egy 
olyan mondatra is, hogy azt mondta, vagy az szerepelt ebben az MNB-s anyagban, hogy 
alacsonyabb a jobb módúak száma a babaváró támogatás igénylésénél, mint a lakáscélú 
hiteleknél és a személyi kölcsönöknél. Ez is ott elhangzott kiemelten. Én másképp 
olvastam ezt a jelentést, mint ahogy képviselő asszony, érdemes szerintem 
újraolvasnunk mind a kettőnknek, hátha valamelyikünk rosszul emlékezett rá. De azt, 
hogy az otthonteremtési programunk sikeres-e vagy sem, alapvetően azoknak a nagy 
száma igazolja számomra vissza, akik éltek ezzel a lehetőséggel. És látni azt, hogy 
milyen otthonokat teremtettek ebből, az számomra megerősítés, hogy érdemes az 
otthonteremtésbe fektetni, és ahogy már említettem, még egyszer hangsúlyozom, most 
egy olyan otthonteremtési programon dolgozom én személyesen is, amely soha nem 
látott mértékű lesz itt Magyarországon, ha ehhez a kormány a támogatását adja.  

Révész Máriusz képviselőtársam, azt hiszem, hogy amit felvetettél, Máriusz, 
azokra nagyjából tulajdonképpen válaszoltam. Valóban a házasságkötések számánál is 
és a szegénységi adatoknál is egyetértek; az egyszülős családoknál is elmondtam, azt 
hiszem, hogy a rájuk való odafigyelés a jövőben is indokolt. 

Alelnök asszony, Selmeczi Gabriella, a családi típusú adózásról beszéltünk. A 
gyed extrának alapvetően három eleme van, ebből, amit a legtöbben igénybe vesznek, 
az a gyed melletti munkavégzés lehetősége, illetve inkább azt mondanám, hogy a 
munkavégzés melletti gyed lehetősége. Tehát, ha valaki visszatér, akár most már egy 
féléves gyermek mellett is a munkaerőpiacra, akkor sem veszíti el a gyedjogosultságát 
vagy a gyesjogosultságát később. Ez nagyon népszerű, ezzel a lehetőséggel nagyon 
sokan élnek, úgy mennek vissza korábban adott esetben a munkaerőpiacra, hogy 
tudják, hogy nem esnek ki ebből, de egyébként sokan veszik igénybe a több gyermek 
után járó többszörös támogatást is, illetve a hallgatói vagy diplomás-gyedet is.  

A nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését valóban kitűztük célul, és egy olyan 
inflációkövető nyugdíjrendszert vezettünk be, amely azt garantálja, hogy a nyugdíjak 
emelkedése tulajdonképpen nem tud alatta maradni az infláció mértékének. Ez egy 
olyan nyugdíjemelés, amikor mindig a tervezett inflációnak megfelelően emeljük év 
elején a nyugdíjakat, aztán megnézzük ilyentájt, pont ősszel, hogy hogyan alakult 
ténylegesen az infláció, és ha a tényinfláció meghaladja a tervezett inflációt, akkor ezt 
a különbözetet egyben vagy több részben odaadjuk a nyugdíjasoknak beépülő jelleggel 
a nyugdíjukba, és ha a tervezett infláció meghaladja a tényinflációt, akkor 
természetesen ezt a különbözetet senki nem várja vissza, nem kell visszafizetni. Tehát 
ez a garanciája annak, hogy a nyugdíjak követik az infláció mértékét.  

De egyébként reálértéken az elmúlt évtizedben a nyugdíjak 10 százalékkal 
emelkedtek, és most pedig döntött a kormány a 13. havi nyugdíj visszavezetéséről. 
Kérdezte képviselő asszony, hogy ez pontosan mit is jelent. Ez ugye, a jövő évvel indul, 
tehát a jövő év elején már egyheti plusznyugdíjat meg fognak kapni a nyugdíjasok, 
illetve - és ez egy fontos különbség a korábbi 13. havi nyugdíjhoz képest - nemcsak az 
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öregségi nyugdíjasok, hanem minden nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő. 
Nincsen felső plafon, tehát ez azt jelenti, hogy mindenki megkapja a 13. havi 
nyugdíjának majd az egészét, de most egy egyheti arányos részét kapja meg 2021-ben, 
2022-ben kéthetit, 2023-ban háromhetit és 2024-ben pedig a teljes 13. havi nyugdíjat 
vissza fogjuk tudni vezetni.  

Tapolczai Gergely képviselőtársam kérdezett a családvédelmi akcióterv 
különböző elemeinek a népszerűségéről. Itt legnagyobb számban, legnagyobb 
arányban a babaváró támogatással éltek a fiatalok, ez több mint 100 ezer párt jelent, és 
mondhatom azt, hogy a babaváró támogatás igénybevétele is meghaladta valamelyest 
a várakozásainkat. Gondoltuk azt, hogy népszerű lesz, de még annál is népszerűbb, 
ahogy számítottunk rá. Tulajdonképpen minden egyes lehetőséggel élnek, akár a 
jelzáloghitel-csökkentésre gondolunk, akár a személyijövedelemadó-mentességre, ott 
is mondtam már az imént a számot. Akár a CSOK-nál, ez is része volt a családvédelmi 
akciótervnek, hogy a CSOK támogatott kölcsönét kiterjesztettük a kétgyermekes 
családokra is. Ez is egy nagyon népszerű lehetőség, és természetesen a 
bölcsődeépítésnél nehezebb megszámolni, hogy pontosan most ebből hányan 
részesültek, de alapvetően ennek a fogadtatása rendkívül pozitív. 

A munkához kötött támogatásokról beszéltünk, továbbra is kitartunk amellett, 
hogy elsősorban a munkához kötött támogatásokat szeretnénk növelni, bővíteni, 
tekintettel arra, hogy a korábbi 11 százalékos munkanélküliséget le tudtuk szorítani 3 
százalékos szintre, most bízunk benne, hogy ez a koronavírus-járványt követő 
időszakban is vagy azzal párhuzamosan is kedvezően alakul majd. Úgy látjuk, hogy 
ennek a támogatottsága alapvetően nagy. A magyar emberek szeretnének dolgozni, és 
szeretnének a munkájukból tisztességgel megélni.  

Egyetértek képviselőtársammal abban, hogy a fogyatékkal élőket is kiemelten 
kell figyelni, támogatni. Ezen a területen a jövőben is állok rendelkezésre, tehát 
javaslatait nagyon szívesen látom, szívesen fogadom. Köszönöm szépen, ha ilyenek 
lesznek a jövőben is. 

Korózs képviselőtársamnak pedig, elnök úrnak a kérdéseire annyit válaszolnék, 
az egyik az isztambuli egyezményre vonatkozott, az isztambuli egyezménynél az a cél, 
hogy a kapcsolati erőszaknak az áldozatait védjük meg, ez egy számunkra is kiemelten 
fontos cél. Mindent igyekszünk megtenni annak érdekében, hogy a kapcsolati erőszak 
áldozatait védelemben részesítsük. Mi az ellátórendszer egészét bővítettük az elmúlt 
években, soha ennyi forrás nem állt rendelkezésre a kapcsolati erőszakkal szembeni 
védekezésre. Megemeltük a titkos menedékházak számát, egy új ellátási formát 
vezettünk be a kríziskezelő ambulanciákkal, minden ellátástípust bővítettünk, az ott 
dolgozóknak, illetve a civil szervezeteknek is nagyobb segítséget tudunk nyújtani, 
amelyek a kapcsolati erőszakkal szembeni védekezésben részt vesznek. Fejlesztettük a 
krízisintervenciós telefonközponthoz való hozzáférés lehetőségeit, illetve annak az 
eszköztárát. Tehát igen, az, hogy a kapcsolati erőszakkal szemben a lehető 
leghatározottabban lépjünk fel, ez kiemelt célunk, minden évben kampányokon 
veszünk részt, és támogatjuk azokat annak érdekében is, hogy ez a téma ne kerüljön a 
szőnyeg alá, hanem beszéljünk arról, hogy létezik, hogy van kapcsolati erőszak, és hogy 
az azzal szembeni fellépés mindannyiunk közös kötelessége és közös ügye. 

Az, hogy egyébként az isztambuli egyezmény a legjobb eszköze-e a kapcsolati 
erőszakkal szembeni védekezésnek, vagy ennek vannak olyan ideológiai elemei, 
amelyek nemcsak Magyarországon, hanem Európa számos országában nagy vihart 
kavarnak, és nagy ellenkezést váltanak ki sokakból, ez már szerintem egy más kérdés. 
Én azt hiszem, hogy isztambuli egyezménytől függetlenül kell küzdenünk a kapcsolati 
erőszakkal szemben. 
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Az alanyi jogú támogatásokról pedig én abban bízom, hogy kimerítően 
beszéltem, bízom benne, hogy mindannyian úgy érzik, hogy igyekeztem tudásomhoz 
képest a lehető legkimerítőbb válaszokat adni. Még egyszer köszönöm azt, hogy érdemi 
kérdéseket fogalmaztak meg, és hogy egy szakmai vitát folytathattunk, és előre is 
köszönöm azoknak, akik támogatni fogják a munkánkat. Köszönöm szépen, hogy 
meghallgattak.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Döntenünk kell. Képviselőtársaim, szavazás 
következik. Mégpedig, aki támogatja miniszterré történő kinevezését Novák 
Katalinnak, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Én úgy látom, hogy ez 
kilenc. Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) Három nemmel és tartózkodás nélkül a 
miniszteri kinevezését a Népjóléti bizottság támogatja. Köszönöm szépen, munkájához 
sok sikert, erőt, egészséget kívánok önnek és a csapatának is. (Taps a kormánypártok 
részéről. - Novák Katalin: Köszönöm szépen, elnök úr.) Köszönöm szépen. 
Viszontlátásra!  

Egyebek 

Az egyebek napirendi pontban van-e valakinek közérdekű bejelentenivalója? 
(Nincs jelentkező.) 

Nekem lenne. Nagy valószínűséggel a jövő héten is kell bizottsági ülést 
tartanunk, képviselőtársaim időben meg fogják kapni az értesítést róla. Pintér 
miniszter úr meghallgatására is sor fog kerülni, illetve arra számítsanak 
képviselőtársaim, hogy összesen 13 képviselői indítvány van, tehát maratoni ülésre 
számítsanak. Egyeztetés alatt van a pontos kezdés a miniszteri kabinettel.  

Az ülés berekesztése 

Ha nincs senkinek további hozzászólása, akkor a bizottsági ülést bezárom. Szép 
napot mindenkinek, a viszontlátásra!  

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 10 perc) 

  Korózs Lajos 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Lajtai Szilvia és Baloghné Hegedűs Éva 


