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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 

Álláspontunk szerint a nemzet megmaradásának és felemelkedésének kulcsa a keresztény gyökerek 

megerősítésében, a fogantatás pillanatától megvalósuló anya-gyermek, és az őket körülvevő családi 

szeretetkapcsolatokban rejlik. Újra kell gondoljuk társadalmi küldetésünket, célrendszerünket, 

életmódunkat, feladatainkat.  

A család társadalmi szerepének kiteljesítését állítjuk a középpontba, és ehhez javasoljuk igazítani a 

szükséges szervezeti, gazdasági, egészségvédelmi, kulturális, egyházi, közösségi, oktatási, képzési, 

valamint média feladatokat. 

Népesedési helyzetünk stratégia alkotását, gyors cselekvést és nemzeti összefogást igényel. Mivel 

a legnépesebb korosztály hamarosan kilép a szülőképes korból, dolgozatunkban a rövidtávon is 

eredménnyel kecsegtető megoldásokra fókuszálunk.  

Tanulmányunk1 egy nagyobb terjedelmű írás2 kivonata, amely komplex megközelítésben, részletesen 

vizsgálja a hosszú- és rövidtávú megoldásokat. 

                                                           
1 ® Minden jog fenntartva. Kapcsolat: dr. Benda József, 06306336015, benda.jozsef@ofi.hu 
2 A címlapon csak a program témavezetőit, a kötet szerkesztőit tüntettük föl. A résztanulmányok szerzői, szerkesztői: 

Albertné Görgey Zsuzsa, Árva László dr., Báger Gusztáv dr., Benda József dr., Botos Katalin dr., Botos József dr., Csaba 

Beatrix, Csomós József dr., Deák Bárdos András, Farkas Péter dr., Fekete Gyula dr, Gelléri Julianna dr., Haeffner Donáth 

Rudolf, Haraszti Zsuzsa, Kiss Aranka, Krasztev Emese, Kulcsár Krisztina, Lázár-Fülep Timea dr., Lőrincz Kálmán, Mádi 

László dr., Monostori Éva, Muzslai Gábor, Muzslainé Nagy Etelka, Polyákné Szánthó Örsike dr., Szarvas Zoltán, Szaszkó 

Dóra, Szegő Szilvia dr, Szvitek Attila Imre, Szy Ildikó dr, Tóth János dr., Ugrin Emese, Urbán Ildikó, Várfalvi Marianna, 

Varga Csaba , Zöldy Pál. 
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BEVEZETŐ 
"Ahhoz, hogy minden így maradjon, 

mindennek meg kell változnia" 3 

 

A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (a továbbiakban: 

NFK) szerint Magyarország 2030-ban Kelet-Közép-Európa egyik vezető gazdasági és szellemi 

központja lesz, gyarapodó népességgel, megerősödött közösségekkel, javuló életminőséggel és 

környezeti állapottal.
4
 Ha a mai helyzetre tekintünk, a népesedési fordulat, az egészséges és megújuló 

társadalom, a középosztály, a kis közösségek és családok felemelése-megerősítése, a társadalmi 

megújulás és gyógyulás
5
 elősegítése ambiciózus céloknak tűnnek. A vízió megvalósításához gazdaság- 

és társadalomstratégiai fordulatra, valamint a megkezdett lépések erőteljes folytatására van szükség. 

Amikor mai népesedési helyzetünkről, a közösségeink egészségi és erkölcsi, szellemi állapotáról 

értekezünk, első sorban azzal kell tisztában lennünk, hogy a mai helyzet egy múltban gyökerező 

folyamat végeredménye, amely a jövőnket is sok tekintetben meghatározza. A kialakult kedvezőtlen 

népesedési folyamat okainak feltárása, elemzése, befolyásolása összetett feladat. A krízis felismerését 

és higgadt tárgyalását nem csak a politikai erőtér nehezíti, hanem mindannyiunk személyes múltja és 

jelenkori érintettsége is. Látható, hogy az eredmények eléréséhez az eddigieknél sokkal aktívabb 

cselekvésre van szükség.  A mai döntéshozó generációknak egyrészt kezében vannak a megoldáshoz 

vezető eszközök, de mindannyian részesei, és kisebb-nagyobb mértékben áldozatai is ennek a 

folyamatnak, ami akadályozhatja ezek használatát.  

A problémák gyökereinek és összefüggéseinek helyes felismeréséhez, a kollektív cselekvés 

mozgásterének kialakításához ezért igen emelkedett, a pillanatnyi érdekek érvényesítését kellőképpen 

késleltetni tudó államférfiakra és asszonyokra lesz szükség ahhoz, hogy e helyzetből kimozduljunk és 

egy fejlődő tendenciát meglapozva képesekké váljunk nemzeti megmaradásunk szolgálatába állni. 

2015. novemberében a Barankovics István Alapítvány és a Gondolat Kiadó gondozásában megjelent 

„A szakadék szélén” c. könyv,
6
 amely bemutatja  Magyarország „zivataros évtizedeinek” néhány 

következményét, így többek között az egyre súlyosabb méreteket öltő népességfogyás és morális 

válság jelenségét, s miközben rávilágít a válság kezelésében történt eddigi intézkedések 

elégtelenségére, egy összetett megoldási stratégia kialakításának szükségességét hangsúlyozza.  

Ezt követően a KDNP Budapesti Elnöksége, a Barankovics István Alapítvány, a Családi Ifjúság és 

Népesedéspolitikai Intézet, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Országos Tisztiorvosi Hivatal 

támogatásával, egy konferencia- és workshop sorozat keretében
7
 több mint 200 főből álló, különböző 

tudomány- és szakterületeket képviselő önkéntes szakértő
8
 dolgozott, fél éven keresztül a megoldási 

javaslatokat tömörítő stratégia kidolgozásán. (4.,7.,9. ábra) 

                                                           
3
 TOMASI DI LAMPEDUSA, Giuseppe: A párduc, Magyar Könyvklub, Budapest, 1997. 

4
 Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 2013, 90. o. 

5
 Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, Budapest, 2013, 112. o. 

6
 BENDA József: A szakadék szélén, Barankovics István Alapítvány – Gondolat Kiadó, Budapest, 2015.   

7
 Nyitó konferencia 2016. március 9., Sapientia Egyetem. Kereszténydemokrata családpolitika, Előadók: dr. Mészáros 

József, dr. Bagdy Gábor, dr. Farkas Péter, dr. Gloviczky Zoltán, dr. Benda József, dr. Bagdy Emőke, dr. Léder László, 

Varga Csaba, Rubovszky Csilla, dr. Kovács Attila. 

8
 A team munkában részt vett szakértőket készülő könyvünkben mutatjuk be. 
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A folyamat egyik eredménye ez az elemzés és javaslat gyűjtemény, amely rendszerbe illesztve 

összefoglalja a legfontosabb tényezőket és a sürgős kormányzati beavatkozást igénylő lépeseket.  

A tanulmány egy nagyobb mű részét képezi, amely komplex módon közelíti meg Hazánk legfontosabb 

kérdésének, a népesség megtartásának, gyarapodásának ügyét. Az eddigi beavatkozások nem hozták 

meg a kívánt sikert. A számszerű eredmények felmutatásához egy összetett, több szektorra kiterjedő, 

átfogó stratégiára van szükség.
9
 

A szakértői munkánkban két kötet megjelentetését, és a műhelymunka sorozat folytatását tervezzük. A 

könyvek a program mélyebb kifejtését, a számításokat és szakirodalmi hátteret tartalmazzák. Néhány 

témakör, így például a gyermek- és családbarát munkahely, média, köz- és felsőoktatás, az 

önkormányzatok szerepe stb. kidolgozásához további erőfeszítésekre szükség van. 

Nem kerülhetjük el egy olyan határozott, számszerűen tervezhető és ellenőrizhető hosszú távú 

népesedési stratégia kialakítását, amely tudományos megalapozottsága mellett széles politikai és 

társadalmi támogatást élvez. A Barankovics István Alapítvány műhelyében szerveződő „Összefogás a 

gyermek és családbarát Magyarországért  Műhely” ehhez szeretne hozzá járulni.  

Úgy véljük, hogy a megoldások megtalálásához az első feladat, hogy úrrá legyünk a hitetlenségen, a 

tehetetlenségen és a bizalmatlanságon. Támaszkodva nemzetünk keresztény gyökereire és a 

legkorszerűbb szervezetfejlesztési módszerekre, elkezdtük közösségeink önfejlesztő, öngyógyító 

erejének felébresztését. 

I. MÓDSZERTAN  

 

Úgy látjuk, hogy a népesedési probléma lényegének megértésében és a megoldási alternatívák 

kidolgozásában, azért nem tártuk fel a népességfogyás lényeges okainak egy jelentős részét, mert 

bizonyos szakterületek nagy jelentőségű tudományos eredményei kevéssé érvényesültek. Ezek 

közé tartoznak az evolúciós pszichológia, a fejlődéslélektan, a szociálpszichológia, a közösségelmélet, 

a szocializáció, a neveléstudomány megközelítései, illetve a szaktudományok megállapításait 

integrálni képes társadalompedagógia és a szervezetfejlesztés módszertana.  

Lényeges hiányosság fakad a szervezeti-strukturális adottságokból is. Alig találkozunk 

interdiszciplináris megközelítésekkel. Az egyes szaktudományok a maguk zárt fogalom és 

koordináta rendszerén belül nem jutottak el a jelenségek átfogó, életszerű megértéséhez.  

 

ÚJ MEGKÖZELÍTÉS 

„Nehogy a tudomány hullává 

vonszolja az eleven tant”
10

  

A népesedés kérdése szemléletünkben nem pusztán „demográfiai” téma, hanem család- és 

társadalomlélektani, társadalom-szervezési, család- és társadalompedagógiai, teleológiai stb. 

viszonyrendszer, amely a szülőpár szellemi, lelki, spirituális állapotától a gazdasági és létfeltételekig a 

probléma sokrétű megértését igényli, amelyre fölépíthető egy sikeres stratégia.  

                                                           
9
 A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele a hívekhez és minden jóakaratú emberhez a házasságról és a családról 

Magyarországon, Magyar Katolikus Püspöki Kar, Budapest, 1999.  

10
 RIBÁCZI Enikő: Rábaközi tudók ősi hagyatéka, Magyarok IX. világkongresszusa, Budapest. 2016. augusztus 16.  
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A műhelymunkában három nagy témakörre bontottuk a népességfogyásban - hipotézisünk szerint - 

szerepet játszó szaktudományos megközelítéseket (foglalkoztunk az életkori sajátosságokkal, a 

közösségek és szervezetek működésének elemzéseivel, valamint a gazdaság szempontjából vizsgálódó 

szaktudományok megközelítéseivel, melléklet, 1. sz. ábra). A témaköröket tíz, speciálisan fölépített, 

strukturált műhelymunka sorozatban dolgoztuk fel, több mint 200 szakértő bevonásával. A 

három szakműhelyben több mint 60 komplex megoldási javaslat született, amelyeket 22 témakörbe 

rendeztünk (2. sz. ábra). A folyamat eredményeként jutottunk el a család köré szervezett 

társadalmi működés kialakításának szükségszerűségéhez.   

Munkánkban eddig kizárólag a legsürgősebb teendőkre fókuszáltunk, amelyet a szülőképes 

korból hamarosan kifutó generáció szükségletei határoznak meg. A többi korosztályra és a 

hosszabb távra vonatkozó javaslatokat, illetve egyes szakterületeket műhelyeink ezt követően  tűzik 

napirendre.  

 

II. HELYZETÉRTÉKELÉS 

1. AZ ÉLVE SZÜLETÉSEK SZÁMA 

 

2016-ra a magyar népesség reprodukciós képességének megtartásához kritikus pillanathoz 

érkezett. A fenntartható fejlődéshez évente 150.000 gyermek elindítására lenne szükség. Ezt a 

születésszámot 1980 óta nem értük el, jelenleg 90.000 alatt van a születések száma. Az 1999-ben 

kiadott katolikus püspök kari körlevél így fogalmazott: „a népesség fogyása a nem túl távoli jövőn 

belül tragikus és szinte visszafordíthatatlan folyamattá válhat.”
11

 A három évvel ezelőtt kiadott 

Nemzeti Fejlesztési Terv megállapítása szerint „a nőknél a 35-39 éves legnépesebb korosztály még 

szülőképes korban van, azonban pár éven belül a szülőképes korosztályt várhatóan jelentős 

létszámcsökkenés jellemzi, és az idősödés, illetve fogyás folyamata már nem lesz fékezhető… ezért a 

következő 2-3 évben a gyermekvállalásra fordítandó erőfeszítések fontosságát nem lehet túlbecsülni. 

Ezt követően ugyanis már nem lesz reális lehetőség a népesedési fordulatra”.
12

  

Ez a 3 év eltelt. A fordulat jelét nem látjuk. 

Egyetértünk a Nemzeti Fejlesztési Terv megállapításaival: a magyarországi helyzet nehezebb, mint 

amivel Európa más országai néznek szembe, mert a „népességfogyás, népegészségügy, a sérülékeny 

társadalmi csoportok tekintetében sokkal súlyosabb helyzetben van, mint más európai uniós 

országok”.
13

 Demény Pál így jellemzi a helyzetet: „A demográfiai összeomlás reális eséllyé válik, ami 

a termékenységi politika gyökeres újragondolását teszi szükségessé a társadalmi és nemzeti 

túléléshez.”14 

Mindezidáig sem a Nemzeti Fejlesztési Terv, sem más demográfiai tanulmányok nem találtak 

magyarázatot arra, hogy miért „olyan alacsony a termékenység hazánkban, annak ellenére, „hogy a 

családtámogatásra fordított összegek tekintetében Európa élmezőnyében foglalunk helyet.”
15

 Az 

                                                           
11

 A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele a hívekhez és minden jóakaratú emberhez a házasságról és a családról 

Magyarországon, Magyar Katolikus Püspöki Kar, Budapest, 1999. 

12
 Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, Budapest, 2013. 51. o. 

13
 Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, Budapest, 2013. 49. o.  

14 Demény Pál: Népességpolitika a közjó szolgálatában, KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 2016, 296.o. 
15

 Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, Budapest, 2013, 49. o. 
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utóbbi években emiatt már egyes véleményformálók arra hajlanak, hogy az egész folyamatot 

elfogadhatónak állítsák be, amely a fejlődés természetes velejárója a civilizált országokban.  

Demény Pál azonban másként fogalmaz: „A kormánynak „nem szokványos” módon kell majd 

gondolkodni és keresni a hatékonyabb intézkedéseket, és alkalmazni is ezeket. …Igen nagy feladatról 

van szó, amelyet a demográfusok és más társadalomtudósok nagyrészt figyelmen kívül hagynak”. 16 

 

 

2. A VÁRHATÓ SZÜLETÉS SZÁM 

A szükséges gyermekszám eléréséhez két tényező a meghatározó: a szülőképes korosztály létszáma és 

annak termékenysége.
17

 

A korfára nézve megállapíthatjuk, (3.ábra) hogy 2016-ban a szülőképességi kor felső határához (40 

év) érkezett az az utolsó népes generáció, amely képes lehet még egy nagyobb létszámú utód 

elindítására. A korosztály női tagjainak létszáma 2017-től kezdődően évente 5.000 fővel csökken. A 

következő 8 évben 35%-al lesznek kevesebben. (58.000 fő) Ezek az adatok a megoldások széles 

spektrumának gyors kidolgozását és végrehajtását teszik szükségessé.  

A várható születésszámok is rendkívül kedvezőtlen képet mutatnak. Nem látjuk indokoltnak a KSH 

’optimista’ előrejelzését.
18

 2016 első felében - adataik szerint - már 1,8%-al csökkent az élve 

születések száma. Saját számításaink azt mutatják, hogy amennyiben nem dolgozunk ki és hajtunk 

végre egy koherens, és jelentős eredményeket felmutatni képes stratégiát, a következő 10 évben 

további 20-25 %-os születésszám csökkenés várható. (5.ábra) 

 

3. A GYERMEKÁLDÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

 Ebben a tanulmányban, a visszafordíthatatlan válság elkerülése érdekében teendő legsürgősebb 

feladatokra fókuszálunk.
19

  

Ahogy az 6. ábra mutatja, az élethelyzetek megélt folyamatából (a személyes múlt, a személyes jelen 

és a személyes jövőkép) az egyénekre jellemző, sajátos integrációban, és a mikro-közösségek 

értékrendszere mentén állnak össze a végső döntések, jóllehet - a közös társadalomtörténeti háttér - 

tömegesen hasonló eredményeket produkál. Egy adott életszakaszban születnek meg a 

gyermekáldáshoz vezető döntések, kialakulásuk mégis a szülők személyiség-, és társadalomtörténeti 

háttéréből érthető meg igazán. Nem elégséges tehát az aktuális társadalmi értékrend vagy gazdasági 

ösztönzők ismerete. Ennek a belátása különösen fontos a potenciális beavatkozási lehetőségek 

megfogalmazása szempontjából. Az ok-okozati kapcsolatok feltárása azért különösen nehéz, mert 

a családi élet mikroszintű változásai évtizedek múltán, a következő generáció viselkedésében 

                                                           
16 Demény, uo. 
17

 Nem számolunk a migrációval. Álláspontunk szerint az alapfeladat a fenntartható természetes születésszám biztosítása.   

18
 NÉMETH László – OBÁDOVICS Csilla: A népesség előreszámítása, KSH-Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 2015. 

http://demografia.hu/hu/letoltes/tudastar/nepesseg-eloreszamitasok/nepesseg-eloreszamitas-2015.pdf (letöltés: 2016. július 

20.) 

19
 „Társadalomstratégiai szemléletváltásra, népesedési fordulatra, a sérülékeny társadalmi csoportokkal való szolidaritásra, 

és a nemzeti és közösségi bizalom megerősítésére van szükség.” (Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és 

Területfejlesztési Koncepció, Budapest, 2013. 49. o.) 

http://demografia.hu/hu/letoltes/%20tudastar/nepesseg-eloreszamitasok/nepesseg-eloreszamitas-2015.pdf
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mutatkoznak meg pregnánsan. Ekkor már azonban – mutatis mutandis  – társadalmi értékrend, 

magatartás, egészségi vagy mentálhigiénés állapot képében találkozhatunk a jelenségcsoporttal.20 A 

helyzet feltárása ezért módszertanilag nagy körültekintést igényel.  

A családi élet alakulása tehát nem pusztán tükrözi a társadalmi és történelmi változásokat, 

hanem részben okozza is azokat.
21

   

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a generációtörténeti megközelítést, hiszen egyedi társadalmi 

örökségünk ismerete nélkülözhetetlen ahhoz, hogy össze tudjuk hasonlítani helyzetünket más kultúrák 

működési sajátosságaival. Nem tartjuk tehát szerencsésnek azt a megközelítést, hogy más kulturális 

háttérrel és társadalmi folyamatokkal rendelkező országokban végzett kutatásokból levont 

következtetéseket a magyarországi populációra vonatkoztassunk anélkül, hogy saját mintáinkon 

elvégeznénk a feltáró vizsgálatokat. Magyarország esetében ez fokozottan érvényes, mert azt látjuk, 

hogy a nemzet hányatott történelme és a családok fokozott túlterhelése a második, harmadik 

generációban már nem csak bizalmi-, és morális válságot 22 idézett elő, hanem csökkentette többek 

között a házasodási, a gyermekvállalási hajlandóságot, és egészségügyi, mentális problémák sokaságát 

idézte elő,23 és ma már a nemzet életben maradását veszélyezteti.  

 

3.1.1. A SZEMÉLYES MÚLT - BIZTONSÁGOS FOGADTATÁS AZ ÉLETBEN 

Az újszülöttnek közismert fizikai szükségletei mellett (éhség, szomjúság stb.) érzelmi, biztonsági 

szükségletei vannak.
24 A gyermek jelzéseire adott pontos válaszok teszik lehetővé az újszülött stabil 

érzelmi állapotát. „A későbbi szeretetkapcsolatok ereje és minősége az e fázisban megvalósuló testi 

kontaktusok bőségétől és intenzitásától függ”.
25

  
Az anya és gyermeke közötti szoros kommunikatív kapcsolat eredményessége az újszülöttnek a 

világgal és a másokkal való későbbi kapcsolatának mintáját is adja, amelyben fontos szerepe van a 

születést követő szoros fizikai együttlétnek. A sikeres kapcsolat mintázata a felnövekvő gyermek 

szociális, érzelmi, utódgondozási, intellektuális stb. fejlődésének az alapja.
26

 A gyermekek nem tudnak 

egészségesen felnőni intim kötődés nélkül, a felnőtteknek pedig társkapcsolatok híján számos 

egészségügyi kockázattal és életminőség-romlással, elmagányosodással kell számolniuk.
27

 Tehát a 

csecsemőkkel való törődés nem egyszerűen „érzelmi” kérdés, vagy olyan, amelyet a munkaerő piac 

szempontjai felől lehet csak vizsgálni. Mérlegelnünk kell az idegtudományok kutatóinak álláspontját 

                                                           
20 A hernyóból azonban nem gyönyörű szép pillangó bontakozik ki, hanem szörnyeteg. 
21

 A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele a hívekhez és minden jóakaratú emberhez a házasságról és a családról 

Magyarországon, Magyar Katolikus Püspöki Kar, Budapest, 1999. 

22
 BENDA József: A szakadék szélén, Gondolat Kiadó, Budapest, 2015.  

23
 BENDA József: A szakadék szélén, Gondolat Kiadó, Budapest, 2015.  

24
 RANSCHBURG Jenő: Szeretet, erkölcs, autonómia. Integra-Projekt Kft., Budapest, 1993. 20. o. 

25
 RANSCHBURG Jenő: Az emberi szeretet genezise, Valóság 1973/10., 30. o. 

26
 BENDA József: A szakadék szélén, Gondolat Kiadó, Budapest, 2015. 

27
 A biztos kötődésűek a szerelmet megnyugtató, biztonságot teremtő, kölcsönös függésként élik meg; a bizonytalan-

elkerülőket zavarja a túl erős intimitás, féltik a szabadságukat; az ambivalens kötődésűek az esetleges veszteségtől 

szoronganak, és féltékenyek. (Hazan és Shaver (1987), Zsolnai Anikó: Kötődés és nevelés. Eötvös Kiadó, Budapest, 2001. 

37. o.) 
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is, amely szerint a gyermekkori traumák agyi-strukturális elváltozásokat okoznak, drámaian 

befolyásolják az egészséget, és korai halálhoz vezetnek.28 

A nemzet gyógyulásának, felemelkedésének kulcsa a fogantatás pillanatától megvalósuló anya-

gyermek kapcsolatban, és az őket körülvevő családi szeretet kapcsolatokban rejlik. Az ember csak 

akkor tud a társadalom értékes tagjává válni, ha csecsemő korában kialakulhatnak a „szeretetre 

való képesség” idegrendszeri alapjai, ahogy azt más szóhasználattal az egyház évezredek óta tanítja.   

 

3.1.2. A NŐK MUNKÁBA ÁLLÍTÁSA 

A két világháború közötti időszakban a nő igazi hivatásának az anyaságot tekintették.
29  A helyzet 

1948 után alapvetően megváltozott. Az extenzív iparosítás, és a „nők egyenjogúsításának” politikai 

akarata a női foglalkoztatás gyors bővüléséhez vezetett. 1948 és 1980 között több mint 1 millió fővel 

bővült a női foglalkoztatás. A munkaképes korú nők 82%-a volt foglalkoztatott,
30

 ami messze 

felülmúlva a fejlett piacgazdaságokat, elérte a demográfiailag lehetséges maximumot.
31

 

Hat hetes (!) gyermekágyi segélyt követően napos, hetes és hónapos bölcsődékbe terelték a 

gyermekeket. A hetes bölcsőde azt jelentette, hogy a csecsemőt hétfő reggeltől szombat estig az 

intézmény „látta el”. 1950-től épült ki a bölcsőde hálózat az országban. Voltak időszakok, amikor a 

populáció fele bölcsődében töltötte napjait.  

A nők és édesanyák tömeges munkába állításának következménye a csecsemők tömeges bölcsődébe 

irányítása, a családok kohéziójának csökkenése volt.  

 

III. KÖVETKEZMÉNYEK 

 

1954-től zuhanni kezd a születések száma (8. ábra, ’A’ generáció). 9 év múlva, 1963-ban, már 100 

ezer gyermekkel kevesebb születik. 1963-tól fordul a trend. A GYES bevezetése (1967, 10-13 ezer 

gyermekkel születik több) növeli a születések számát, amit a babyboom, majd a Ratkó-nemzedék 

szülőképes korba lépése (1973) erősít föl (’B’ generáció). Az 1950 és 1967 között született ’A’ 

nemzedéket választották el tömeges méretekben édesanyjuktól. Jelentős részük élménybázisa az 

„anyátlanság”, az intimitáshiány, a meghitt családi együttlétek nélkülözése, amely a tartós és boldog 

házassághoz, az utódvállaláshoz, az egészséges életmód kialakításához egyaránt nélkülözhetetlenek
32

. 

                                                           
28 Nadine Burke Harris: How childhood trauma affects health across a lifetime. http://www.ted.com/playlists/1/how_does  

_my_brain_work 
29

 HETÉNYI Gyula: A nőkérdés. 1920, Szociális Missziótársulat Bizománya, Rusznyák Gyula: A nő a modern társadalomban. 

1936, Szent István Társulat. 

30
 Az 1984-es mikrocenzus adatai, KSH 1985. 121. o., 155. o. 

31
 A nők foglalkoztatása 1990-ben 20%-kal meghaladta az Európai Unió átlagát. FREY Mária: Nők a munkaerőpiacon. In: 

PONGRÁCZ Tiborné – TÓTH István György (szerk.): Szerepváltozások: Jelentés a nők és férfiak helyzetéről, Tárki, Budapest, 

1999. 17–20. o. 

32
 SZÉKELY Levente: Magyar Ifjúság 2012, Kutatópont, Budapest, 2013. 70. o. http://kutatopont.hu/files/2013/09/Magyar 

_Ifjusag_2012_tanulmanykotet.pdf (letöltés: 2014. szeptember 17.) 

http://www.ted.com/playlists/1/how_does
http://kutatopont.hu/files/2013/09/Magyar
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A szeparáció következményei több adatsoron is megjelennek, és hatásuk generációkon keresztül 

megfigyelhető.
33

 (8.ábra) 

(1) Az ’A’ nemzedék még 94%-ban házasodik, de rendre nem képes saját lélekszámának 

reprodukálására (évente 10–26 ezer gyermekkel kevesebb születik).  

(2) Az ’A’ nemzedék felnőtt korában folyamatosan nő a válások száma, és a náluk kialakult kötődési 

zavarok tovább öröklődnek gyermekeikre.  

(3) ’B’ nemzedék már csak 51%-ban köt házasságot34 (I. zóna: a meg nem kötött házasságok 

mutatója).  

(4) ’B’ generáció meg nem kötött házasságaiból nagyságrenddel kevesebb élet fakad (’C’ generáció, 

II. zóna; 25–87 ezer gyermekkel születik kevesebb évente, több mint 600 ezer gyermek marad 

„terv”;). 

 

Tudományosan – módszertani nehézségek miatt - alig feltárt terület a kisgyermekkori és iskolai 

szocializáció hatása a felnőttkor értékrendszerére, mentalitására, az ebből következő párkapcsolati 

minőségre, az egészségi állapotra, gyermekszám tervezett alakulására.35 Ezek figyelembe vétele nélkül 

azonban nemcsak a folyamatok megértési lehetőségeit torzítjuk, hanem a beavatkozási pontok helyét 

is csak tévesen tudjuk megállapítani. 

 

 

IV. A GYERMEKÁLDÁST TÁMOGATÓ FŐ BEAVATKOZÁSI IRÁNYOK (6. ÁBRA) 

 

A feladatot csak teljes társadalmi vertikum mozgásba hozásával tudjuk megoldani. Ez egyrészt a 

közvetlen, jól szervezett, célirányos, indikátorokkal ellenőrzött állami beavatkozások sorát feltételezi, 

másrészt minden társadalomszervezési szint önálló erőforrásokra épülő, önszervező, mozgalomszerű 

működésének támogatásával, közvetett hatást kifejtve indíthatók be a társadalom öngyógyító 

folyamatai, ahogy az a NFT-ben is megfogalmazásra kerül. 

 

1. Hosszú távú megoldások  

 

 

A SZEMÉLYES MÚLT SÉRÜLÉSEINEK MEGELŐZÉSE ILLETVE GYÓGYÍTÁSA  

KIHÍVÁSOK MEGOLDÁSOK 

Biztonságos fogadtatás az életben (szülés, 

születés, csecsemő kor) 

Szülő, család, valamint magzatvédelem, főállású 

szülőség, mint életpályamodell, anya és bababarát 

szülészet 

Családtörténet Nemzeti Szeretetcsalád Mozgalom 

                                                           
33

 NÉMETH Zsolt: Búcsúkeringő? Konferencia-előadás. Új Város Online, 2013. szeptember 6. 

34 A halasztott gyermekvállalás alacsonyabb gyermekszámmal jár együtt. Spéder Zsolt – Kapitány Balázs: Gyermekek: 

vágyak és tények. Budapest, 2007, KSH, 152. o. A családszerkezet szocializációs és a tanulási teljesítményre gyakorolt 

hatásával később foglalkozunk. 
35 BLASKÓ ZSUZSA: Az anya korai munkavállalásának hatásai a gyermek pszichés fejlődésére, Szakirodalmi áttekintés, 

Demográfia, 2008. 51. évf. 2–3. szám 259–281. http://www.demografia.hu/ kiadvanyokonline/ index.php/ 

demografia/article/view/529/513 letöltés: 2016. augusztus 27. 

http://www.demografia.hu/%20kiadvanyokonline/%20index.php/%20demografia/article/view/529/513
http://www.demografia.hu/%20kiadvanyokonline/%20index.php/%20demografia/article/view/529/513
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Élmények a tágabb közösségekben Közösségfejlesztés, Családi tévé 35 

Bölcsőde 1 éves korig legyen a csecsemő az édesanyával, 

csak kivételesen indokolt esetben legyen 1 éves kor 

alatt bölcsődei ellátás; szülőképzés, baba-mama 

klub-bölcsőde 

Óvoda Szülőképzési rendszer 

Iskolák Gyermek- és családbarát iskolarendszer, 

magatartástudományi szervezetfejlesztés, 

Humanisztikus Kooperatív Tanulás36, iskolai klub 

mozgalom 

Az elszenvedett traumák gyógyítása Személyiségfejlesztési, életvezetési tréning 

(például: Esszencia) 

 

 

 

A SZEMÉLYES (JELEN) BOLDOGULÁS TÁMOGATÁSA 

KIHÍVÁSOK MEGOLDÁSOK 

Biztonság, a párkapcsolat minősége Főállású szülőség, mint alternatív életpálya modell, 

személyiségfejlesztő, kapcsolatépítő, lélekemelő 

tréningek 

Családi támogatás, nagyszülők, közösségek, a 

civil társadalmi védőháló hiánya 

Nemzeti Szeretetcsalád Mozgalom, család mentor 

szolgálat, főállású szülőség, mint alternatív 

életpálya modell, közösségfejlesztő tréningek 

Egészségi állapot, életkörülmények Anya és apa képzési rendszer, intézményhálózat 

fejlesztés, speciális „nemzetvédő vitamin” 

kedvezményes biztosítása meddőségben, a 

várandósság 3 különböző szakaszában az anya és a 

magzat szükséglete szerint; Nemzeti Öngyógyító 

Mozgalom, tömegsport és fittness program 

Munka és jövedelemrendszer Főállású szülőség, mint alternatív életpálya modell, 

Munkaidő stop, bérlakás program, vállalati program 

Értékrend, hitrendszer, bizalomhiány, atomizáció Személyiségfejlesztő, kapcsolatépítő, lélekemelő 

tréningek 

Közfelfogás, média Családi tévé 35 

                                                           
36 BENDA JÓZSEF: A kooperatív pedagógia szocializációs sikerei és lehetőségei Magyarországon, Új Pedagógiai Szemle, 

2002. 9. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00063/2002-09-ta-Benda-Kooperativ.html, www.hktprogram.hu, letöltés: 2016. 

szeptember 29.  

 

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00063/2002-09-ta-Benda-Kooperativ.html
http://www.hktprogram.hu/
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2. Rövid időn belül jelentős eredményt hozó javaslatok  

 

Az alábbiakban pontokba szedve összefoglaljuk a konferencia és szakműhely-sorozat keretében 

kidolgozott javaslatokat, melyek részletes kifejtését könyveink tartalmazzák. 

 

2.1. A GYORS ÉS HATÉKONY SZEKTORKÖZI BEAVATKOZÁSOK SZERVEZETI FELTÉTELEINEK 

MEGTEREMTÉSE 

1. A demográfiai problémák megoldásának koordinálásához közvetlenül a Miniszterelnökséghez 

rendelve (1) kormánybiztos és kormánybizottság kinevezése a tárcaközi feladatok 

koordinálására, megfelelő szakértői támogatással (az országos integrált hálózat szakmai 

irányító szerve).  

2. 20-25 évre szóló népesedéspolitikai kormánystratégia, 4 éves intézkedési terv kidolgozása. 

3. Minden önkormányzat, állami szerv, vállalat, egyház, civil szervezet felkérése, szerepvállalása 

saját család és közösségfejlesztő program (népesedési bizottság felállítása, stratégia és 

intézkedési terv) elkészítésére. 

4. Nemzeti konzultáció indítása a konszenzus kialakítása érdekében a társadalmunk előtt álló 

feladatról, és a tervezett intézkedésekről.  

 Ennek keretében önkéntesek toborzása mind a szervező mind a szakmai támogató 

munkához, projektek indításához minden településen. 

5. Kutatás indítása, amelyben megkérdezzük a 35-45 éves korosztályt, hogy mire lenne 

szükségük ahhoz, hogy még egy gyermeket elindítsanak az életre.  

A SZEMÉLYES JÖVŐKÉP ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA 

KIHÍVÁSOK MEGOLDÁSOK 

Anyagi biztonság Főállású szülőség, mint alternatív életpálya modell 

Párkapcsolat, nagycsalád, közösségek hiánya Személyiségfejlesztő, kapcsolatépítő, lélekemelő 

tréningek, Családmentor szolgálat 

Gyermek jövő: óvoda, iskola Magatartástudományi szervezetfejlesztés,  

Humanisztikus Kooperatív Tanulás, országos 

iskolai klubmozgalom  

Közbizalom, szolgáltató etikus állam, 

egészségügy, közbiztonság 

Önkormányzati program, Nemzeti konzultáció 

Családbarát lakások és közterek Lakás átalakítás program, Közösségi lakásépítő 

program (Házat-Hazát), önkormányzati program 

Nyugdíjrendszer  Családbarát nyugdíjrendszer 
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2.2. GYORS BEAVATKOZÁSI TERV 

1. A főállású szülő (anya, apa, nagyszülő) intézményének kiterjesztése. Ne „segélyt”, adjunk, hanem 

életpálya modellt nyújtsunk azok számára, akik felkészültek, és hajlandók életüket a nemzet 

egyik legfontosabb értékteremtő feladatának szentelni. Ez nyújtson életre szóló biztonságot a 

család egésze, és a jövő generáció számára. (A javaslat részletesen ki van dolgozva). 

o A munkakör létesítése lehetővé teszi az évente előre tervezhető a szerződéses 

gyermekszám elérését; 

o A munkakört (munkaköri leírással) kössük végzettséghez és felvételi vizsgához és 

folyamatos képzésekhez; 

o kövessük a szülői szerep kívánt megvalósulását; 

o A fizetés legyen arányos az iskolai végzettséggel, a gyermekekre fordítandó idővel 

(életkor szerint). A számítás alapja a mindenkori minimálbérből kiszámított óradíj, és a 

gyermek ellátási szükséglete. (Az első évben 20 óra, a másodikban 16, folyamatosan 

csökkenő óraszám) 

o 1 éves kor előtt csak nagyon indokolt esetben támogatni a bölcsődébe való felvétel 

lehetőségét, hogy a gyermek elsősorban a családi környezetben élje első életévét; 

   

2. Nemzeti családmentor (közösség gondozó, fejlesztő) szervezetek felállítása
37

 (a 

kormányhivatalok mellett, a kutató-fejlesztő intézet szakmai irányításával, összefogva 

felsőoktatási és felnőttképzési intézményekkel, a védőnői hálózattal, családsegítő szolgálatokkal, 

önkormányzatokkal, civilekkel). Feladatkörök: 

o a főállású szülő munkáltatója; 

o magzatvédelem;  

o a szülőképes, ezen belül kiemelten a 35-40 éves korosztály területi elhelyezkedésének, 

élethelyzetének, egészségi állapotának feltárása;  

o helyi személyiség, család és közösségfejlesztő, lélekemelő, terápiás, képző központ (a 

kutatások alapján a megoldás egyik fő iránya a korosztály kötődési képességének 

gyógyítása); 

o Családképző, mentoráló iskolai és továbbképzési rendszer kialakítása, tananyagok és 

eszközrendszer összegyűjtése illetve kidolgozása; 

o A szeretetcsaládok működésének visszatanítása; 

o Felkészítés a családi életre és gyermekvállalásra tanfolyamok, tréningek (anya-apa 

szerepek) kidolgozása és megtartása a civil és egyházi programokkal együttműködve; 

o Életvezetési tanácsadás és tréning programok38 folyamatos helyi működtetése; 

o Családgondozás a sokgyermekeseknél (francia minta);
39

  

o A vállalkozások, szolgáltatók, iskolák, helyi szervezetek, egyházak, civilek összefogása, 

koordinálása, személyre szóló segítség nyújtása a családalapításhoz, a 

gyermekvállaláshoz;
40

 

                                                           
37

 A vidéki térségek népességeltartó képességének növelése, Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és 

Területfejlesztési Koncepció, Budapest, 2013, 3. o. 

38 Interjú Menis Yousry tréner-terapeutával az Esszencia folyamatokról, https://www.youtube.com/watch?v= Ed61WmdTsE4 
39

 A családgondozó a kisgyermekes családokban elintézi a bevásárlást, főz, elmosogat, vigyáz a gyermekekre stb. szükség 

esetén. 90. o., Szegedi László: Szaporodási verseny (III. rész), Valóság 2015-07, letöltés: 2016. szeptember 16. 

https://upload. wikimedia.org/wikibooks/hu/d/dc/III._Valosag_2015-07_SzL.pdf 

https://www.youtube.com/
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o A családi önellátó gazdaságok, vállalkozások működésének, kialakításának 

támogatása
41

 

o Helyi, regionális magatartástudományi szervezetfejlesztés;
42

  

o Helyi öngondoskodó közösségek kialakulásának támogatása;
43

 

o Az Ifjúsági Közösségi Szolgálatot (IKSZ) kiterjeszteni a nagycsaládosok segítésére. 

3. Komplex magzatvédelmi csomag elindítása. A meglévő családvédelmi tanácsadási rendszer 

felülvizsgálata, átalakítása. Területi alapellátási-települési szintű előzetes konzultációhoz, 

terápiához, mentoráláshoz és gyakorlati támogatási szolgáltatásokhoz juttatni az áldott állapot 

megszakítását fontoló szülőket. Minden segítséget és támogatást megadni a magzat életének 

megtartásához, szükség esetén lehetővé tenni a születés utáni azonnali örökbe adást.  

o A termékenységet, az anyai és magzati szervezet egészséges működését támogató 

speciális (az éppen esedékes élettani helyzetnek megfelelően összeállított készítmény) 

étrend kiegészítő finanszírozása („Baba-kártya” rendszerrel);   

o Természetes és pozitív családtervezési csomag finanszírozása, széles körben elérhetővé 

tétele; 

o Megszüntetni a terhesség-megszakítás beavatkozás állami finanszírozását (kivéve az 

egészségügyi indikációt) 

 

4. Az egészségügyi szolgálat felkészítése (együttműködésben a Családmentor Szolgálattal) 

o A várandósság legkorábbi időszakától minőségbiztosított képzést indítani az 

édesanyák/apák részére; 

o A védőnői és gyermekorvosi hálózatot felkészíteni a feladatokra (a családtervezéstől a 

gyermek 3 éves koráig); 

o Kórházi, intézményi ellátás körülményeit családbaráttá formálni; 

o Elhárítani az akadályokat az alternatív szülésmódok elterjedése elől; 

o A már szülni nem képes családok számára lehetőséget teremteni a 0-3 hónapos újszülöttek 

örökbe fogadására, akár határon túlról; 

o A várandósgondozás és szülészeti ellátás paraszolvenciális rendszerét megszüntetni, 

illetve Baba- kártyával kiváltani. 

 

 

5. Munkahelyek csomag 

o Minden 10 fő fölötti munkahelynél családvédelmi program csomagot kidolgozni (az 

esélyegyenlőségi program mintájára); 

o Megakadályozva a 35-45 évesek túldolgoztatását; 

                                                                                                                                                                                     
40

 „népesedési és közösségi fordulat”, Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, 

Budapest, 2013, 90. o. 

41
 „Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati 

partnerségben, fordulat a teljes foglalkoztatottság és tudástársadalom felé”, Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos 

Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, Budapest, 2013. 90. o. 

42
 „Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom” 

43
 „Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság, területi integráció, térségi és helyi 

fejlesztések a helyi gazdaság bázisán” Nemzeti Fejlesztés 2030, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, 

Budapest, 2013. 3. o. 



SZIGORÚAN BIZALMAS, nyilvánosságra nem hozható 

13 

 

o A havi bérezési rendszer mellett kialakítani az órabéres elszámolást. (Csökkentheti a 

törvénytelen túldolgoztatást); 

o Napi 8,5 órában maximálni a 40 év alattiak, és napi 7 órában az 1 gyermekes, 6 órában a 

2 gyermekesek, 5 órában a három gyermekesek munkahelyen eltöltött idejét (életkor 

szerint differenciáltan); 

o A kisgyermekes édesanyák számára, a fizetések megtartásával, tömegessé kell tenni a 4-

5-6-7 órás munkaidőt (és a távmunkát). A „keresetkiesést” más költségvetési forrásból 

pótolni.  

 

6. Pénzügyi támogatási lehetőségek kifejezetten a 35-45 évesek számára 

o A 3 vagy több gyermekes családok adóterheit megszüntetni; 

o Családi SZÉP kártya, Baba-kártya bevezetése a (35-45 éves), amely fölhasználható a 

párkeresés, a várandósság, a családalapítás és a gyermekvállalás költségeihez 

(személyiségfejlesztő tréningek, fejlesztő kommunikáció, családi életre nevelés 

programok, útiköltség, kulturális termékek támogatása, lakásbérlés, gyógyászati 

kezeléshez, szüléshez, terhes ruhákhoz, gyógyszerekhez, gyermekszoba és a babakelengye 

megvásárlásához, a házasságok megtartásához (családterápia, mediáció, konfliktuskezelés, 

stb.)); 

o Minden újszülöttnek biztosítani 1-3 évre a teljes ellátását, (ha a szülők 35-45 évesek,) 

házasok és együtt élnek, illetve a család számára biztosítani jövedelmük szinten tartását; 

o A nem teljesítő jelzáloghitelekkel rendelkezők (mintegy 144 ezer adós) számának 

csökkentése. a jelzáloggal megterhelt ingatlan pénzügyi rendezéséhez a nem teljesítő 

adósok is igénybe tudják venni a CSOK kedvezményt. 

 

7. Pénzügyi támogatási lehetőségek minden korosztálynak  

o Az egyszerűsített magáncsőd eljárás feltételeinek megteremtése; 

o A szociális lakásépítés és -támogatás széleskörű alkalmazása a nagycsaládosok és a 

szociálisan legnehezebb helyzetű családok számára;  

o A kaláka rendszerben felépített faluközösségi házépítés (Házat-Hazát) program település 

fókuszú támogatása; 

o A generációs kapcsolatok fenntarthatóságának megalapozására a mai nyugdíjak 

gyermekfedezetű nyugdíj elemmel való kiegészítése, melyet az anya a dolgozó 

gyermekek száma után kapna, gyermekenként meghatározott összegben; 

o A gyermeknevelés költségeinek nagyobb arányú kompenzálása érdekében a gyermekek 

jövedelemadójuk 10%-át felajánlhassák a szülőknek; 

o A főiskolások, egyetemisták házasodásának és gyermekvállalásának támogatása lakás, 

ösztöndíj biztosításával. („babakollégium”: az első gyermek elindításának ez a 

legkedvezőbb időpontja); 

o Társadalombiztosítási kötvény program az öngondoskodásért. 

8. Önkormányzati csomag (részletek)44 

o Család és Közösségfejlesztő Bizottság felállítása és saját intézkedési terv készítése  

                                                           
44

 A családi vállalkozások támogatására és a gyermekvállalás ösztönző komplex intézkedésekre van szükség, Nemzeti 

Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, Budapest, 2013, 109. o.  
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o A 3 vagy több gyermekes családok részére önkormányzati bérlakásokat biztosítani. 

Induljon önkormányzati program az üresen álló és gazdaságosan felújítható lakások 

helyreállítására; 

o Számon tartani a családok évfordulóit, és megünnepelni az arany, ezüst bronz 

lakodalmakat; 

o Támogatni a komasági kapcsolatok újraélesztését; 

o Önkéntes alapon összekötni a sokgyermekes családokat az egyedül élőkkel, kölcsönös 

támogatás céljából; 

o Helyi öngondoskodó közösségek kialakulásának támogatása. 

9. Média és kommunikáció csomag 

o „Családtévé 35” csatorna indítása, kiemelten fókuszálva a 35-45 évesek élethelyzetére, 

kultúrájára, támogatására; 

o A család és közösségfejlesztési ismereteket folyamatosan sugározni a csatornán; 

o Sorozatokat, filmeket, beszélgetős műsorokat indítani a családokat foglalkoztató 

témákban; 

o Országos médiakampányt indítani a szeretetben és elégedettségben élő sokgyermekes 

családok bemutatására, népszerűsítésére, összehozni őket a jóakaratú támogatókkal; 

o A népességpolitikáról szóló nyilatkozatokban ne „a nők gyermekvállalása” legyen téma, 

(ez értelmetlen, sőt kártékony, a helyzet féleértését mutatja), hanem a családok és 

közösségek szeretetkapcsolatainak erősítése. A gyermek a család része. 

10. Kultúra csomag 

o A film-, a könnyűzene-, a színház-, a képzőművészek számára pályázatokat hirdetni a 

sokgyermekes családok és a közösségi összefogás értékeinek elismertetésére; 

o A sikeres közösségek, klubok bemutatására; 

o A 40 év fölött szülő nők sikertörténeteiről és boldogságáról szóló alkotásokra; 

o Korlátozni a család és közösségellenes „műalkotások” megjelenési terét, megszüntetni 

állami támogatásukat. 

11. Egyház és civil környezet csomag 

o Kidolgozni az egyházak, a helyi közösségek, és civil kezdeményezések, vállalkozások 

kritériumorientált támogatási rendszerét (kritérium: sikeres házasság és gyermek); 

o A pozitív szülő-gyermek kapcsolatot eredményező értékek erősítése, folyamatos ébren 

tartása, amely a legtökéletesebb mintáját adja az anya-gyermek kapcsolatoknak; 

o Jegyesek felkészítésének továbbfejlesztése; 

o A házasságok kötésének és megtartásának (!) lelki-közösségi támogatása; 

o Szülői közösségek, tématikus csoportok, önsegítő közösségi kezdeményezések 

támogatása;   

o Nemzeti öngyógyító mozgalom tanfolyamrendszerének kidolgoztatása;
45

 

o Országos hobby és klub mozgalom indítása (támogatása). 

 

                                                           
45

 A társadalom megújítása terén is komoly kihívások előtt áll az ország. Fontos, hogy növekedjék a társadalmi elégedettség 

és kohézió. A társadalmi értékrendben központi szerepet kap a jól végzett munka megbecsülése. Nemzeti Fejlesztés 2030 – 

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, Budapest, 2013. 
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Mellékletek 

 

 

1. ábra - Komplex téma megközelítése három irányból (készítette: Benda József) 

 

 

2. ábra - Piros színnel az első kötetben feldolgozásra kerülő témakörök 
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3. ábra - Korfa 2016 - a trendváltozások jelölésével (forrás: KSH, készítette Benda József és Haeffner Donát Rudolf) 

  

4. ábra - Nyitókonferencia
46

 

 

 

                                                           
46

 Nyitó konferencia 2016. március 9., Sapientia Egyetem, Kereszténydemokrata családpolitika, Előadók: dr. Mészáros 

József, dr. Bagdy Gábor, dr. Farkas Péter, dr. Gloviczky Zoltán, dr. Benda József, dr. Bagdy Emőke, dr. Léder László, Varga 

Csaba, Rubovszky Csilla, dr. Kovács Attila. http://www.barankovics.hu/cikk/idoszeru-alapitvanyi-hirek/keresztenydemokrata 

-csaladpolitika-konferencia-letoltheto-eloadasanyagok (letöltés: 2016. szeptember 19.) 
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5. ábra - Valós, várható és tervezett születésszám Magyarországon 2025-ig (készítette: Benda József és Haeffner Donát Rudolf)
47

 

                                                           
47 A szürke vonal 2015-ig a tényleges adatot mutatja, ezt követően a KSH előre számított adatait. A piros vonal a teljes 

szülőképes korosztályok átlagos termékenységi arányából kalkulált adatsora. A narancssárga adatsor az emigráció által 

okozott termékenység kiesés becsült számsora. A zöld görbe egy becsült adat, amely azt mutatja, hogy amennyiben 

komplex erőfeszítéseket teszünk és tényleges intézkedések sorával évről évre jelentősen emeljük a születések számát, akkor 

Hazánk növekedési pályára léphet. Erre azonban csupán a következő 1-2 évben van esély, mivel a teljes szülőképes 

korosztály létszáma 10 éven belül 2015-2024 között 288 ezer fővel (17%) csökken. Ahhoz, hogy a növekedés 

bekövetkezhessen, 2017-ben 10 ezerrel, 2018-ban 15 ezerrel, majd évről évre plusz 3 ezerrel meg kell emelnünk a 

születésszámot, vagyis a termékenységi rátát. Ez minden eddiginél célzottabb, összehangoltabb és átgondoltabb 

erőfeszítést, valamint tényleges stratégia kidolgozását igényli. 
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7. ábra - Műhelymunka: előadások és kiscsoportos megbeszélések felváltva 

 

I. SZEMÉLYES MÚLT

1. Biztonságos fogadtatás az életben 
(szülés, születés, csecsemő kor)

2. Családtörténet

3. Élmények a tágabb közösségekben

4. Bölcsőde

5. Óvoda

6. Iskolák

II. SZEMÉLYES JELEN

1. Biztonság, a párkapcsolat minősége

2. Családi támogatás, nagyszülők, 
közösségek - a civil társadalmi védőháló 
hiánya

3. Egészségügyi állapot, 
életkörülmények

4. Munka és jövedelem -
többgyermekes szegénység

5. Értékrend, hitrendszer -
bizalomhiány, atomizáció

6. Közfelfogás, média

III. SZEMÉLYES JÖVŐKÉP

1. Anyagi biztonság

2. Párkapcsolat, nagycsalád, 
közösségek

3. Gyermek jövő: óvoda, iskola

4. Közbizalom, szolgáltató etikus 
állam, egészségügy, közbiztonság

5. Családbarát lakások és közterek

6. Családbarát nyugdíjrendszer

6. ábra - A gyermekáldást befolyásoló tényezők (készítette: Benda József és Haeffner Donát Rudolf) 
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8. ábra - Három generáció születése, házassága, válása (forrás: KSH, készítette: Benda József és Haeffner Donát Rudolf)
48

 

 

 

 

 

9. ábra - Műhelymunka: előadások és kiscsoportos megbeszélések felváltva 

 

                                                           
48

 A házasságkötések és válások számának adatsorát -22 évvel korábbra állítottuk be, így vizuálisan is követhető, hogy az 

adott generáció milyen arányban házasodott meg és vált el. 

 -

 50 000

 100 000

 150 000

 200 000

 250 000
SZÜLETÉS, HÁZASSÁG, VÁLÁS (-22 ÉV)

ÉLVE SZÜLETÉS HÁZASSÁGOK - 22 ÉV VÁLÁSOK - 22 ÉV

94%

33 %
51 %

'A'

ÉDESANYÁK MUNKÁBA ÁLLÍTÁSA

76 %

GYERMEIK NEM HÁZASODNAK UNOKÁIK MEG SEM SZÜLETNEK

'B' 'C'

II

I


