
Sajtóközlemény 

 

Minden korábbinál több lehetőség adott ma a családoknak 

 

Családszervezetek látták vendégül Novák Katalint 

  

Az eddigi eredmények és a jövőre vonatkozó tervek áttekintése érdekében a Nagycsaládosok 

Országos Egyesületének (NOE) meghívására hét családszervezet látta vendégül Novák 

Katalin, korábbi családokért felelős minisztert az Egyszülős Központban. A szervezetek 

vezetői kiemelték a volt miniszter családok támogatása terén elindított kezdeményezéseit, 

amelyek könnyebbé, teljesebbé tették a családosok életét. Novák Katalin az eseményen 

megköszönte a családszervezetek együttműködését és hangsúlyozta: „A magyar családok 

ügye közös vállalásunk marad a jövőben is.” 

  

A találkozón részt vett Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke, Nagy Anna, az Egyszülős 

Központ vezetője, Skrabski Fruzsina, a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány elnöke, 

Marton Zsuzsanna, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke, Regős Judit, 

a Szülők Háza Alapítvány elnöke, Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának alapítója és Bedő 

Imre, a Férfiak Klubjának alapítója. 

  

A beszélgetésben elhangzott, hogy nemzetközi összehasonlításban is egyedülálló a magyar 

családbarát közösségek, szervezetek, szereplők együttműködése, ami fontos összetevője 

annak, hogy Magyarországon a családok kiszámítható, biztonságos, családbarát közegben 

érezhetik magukat. 

 

Kardosné Gyurkó Katalin elmondta, hogy a házasság népszerűsítése érdekében idén hét fiatal 

pár esküvőjét támogatja a NOE. Hangsúlyozta, hogy a kormány családpolitikája és Novák 

Katalin kiállása a családi értékek mellett a nagycsaládosok hétköznapjaiban komoly segítséget 

jelentett. Külön megköszönte, hogy a NOE javaslatai és tagjainak visszajelzései meghallgatásra 

találtak. Ma Magyarországon jobb nagycsaládosnak lenni, köszönhetően például a 

négygyermekes édesanyák élethosszig tartó SZJA mentességének vagy a családi 

adórendszernek. 

 

Nagy Anna elmondta, hogy olyan törvénymódosítások születtek az egyszülős családok érdek-

ében, amelyek több évtizede várattak magukra.  A jogszabályváltoztatásokkal (pl. tartásdíj) 

közel 130 ezer gyermek élete közvetlenül is könnyebb lett. Az elmúlt 10 év családpolitikájának 

egyik komoly eredménye, hogy az eddig szinte „láthatatlan” egyszülős családok végre felke-

rültek a radarra.  

 

A Házasság hete alkalmából Skrabski Fruzsina kiemelte, hogy a fiatalok házasságkötési kedve 

továbbra is töretlen, hiszen tavaly tovább emelkedett a házasságkötések száma, 2010-hez 



képest pedig már kétszer több fiatal hozta meg ezt a boldog döntést. Fontos eredmény, hogy 

a járvány ellenére 2021-ben is nőtt a születések száma, a gyermekvállalási kedv pedig közel 

három évtizede nem volt ilyen magas. Mindezek azt bizonyítják, hogy a magyarok igent 

mondanak az életre, igent mondanak a családra. 

 

Novák Katalin megköszönte a családszervezetek együttműködését, a családi értékek melletti 

kiállást, és hangsúlyozta, a magyar gyerekek, a magyar családok sorsa a jövőben is szívügye 

marad, a családszervezetek pedig továbbra is számíthatnak az elköteleződésére. 

 


