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„A hosszabb távú jövőnk érdekében 
meg kell értenünk és értetnünk: a 
magyar népességnek ‚fiatalodnia’ 
kell ahhoz, hogy önmagába ne 
roskadhasson.” 



„Azokat a családokat kell támogatni, 
amelyek elősegítik, hogy gyerekeik 
jó egészségben és megfelelő 
műveltséggel rendelkezve sikerrel 
fejezik be az alsó-, a közép- és 
felsőfokú tanulmányaikat.” 

 



Ennek érdekében, a programmal 
egyetértve: 

 
• Ki kell zárni annak lehetőségét, hogy az új típusú munkaviszonyt 

vállalókat a „munkába” állásra a gyermek, a gyermekek után kapott 
havi fizetés motiválja.  

 
• Éppen úgy nem kívánatos az ún. "stratégiai" gyermekek, a 

gyermekek után kapott fizetésből élő családok és gyermeküket 
egyedül nevelő személyek számát növelni, mint az analfabétákét, az 
aluliskolázottakét.  



A Kárpát-medencében élő, magukat 
magyarnak vallók száma 2001 és 
2011 között 

 

1 412 338 
 

fővel csökkent! 



KÜLÖNBSÉG: 

 
-a helyzet megítélésében 
                        és 
-a megoldás módjában van 



 
 
A  Hivatásos Szülők program 
(6.5) kiemelt megállapítása: 
1./ „Ma még részben kezünkben tartjuk a megoldáshoz vezető eszközöket, 
de holnap már elsodorhat az ár.” 
 
2./ a helyes irányban történő gyors elmozdulás esetén még van pár évünk 
arra, hogy a tendenciát megfordíthassuk. 
 
3./ olyan beavatkozásra (a HISZÜK 6.5 bevezetése – TPP) van szükség, 
amely szinte azonnal kifejtheti hatását, és egy éven belül képes lehet a 
trend megfordítására, ami számításaink szerint 10-15%-os születésszám 
növekményt eredményezhet. 



 
Ma még … olvashatjuk a vezetői 
összefoglalóban. 
  
Az állítás magabiztos s az előző évtizedek 
megnyilatkozásaihoz hasonlóan 
megnyugtató is, mert azt sugallja hogy a 
népességfogyás megállítható! 
 
 
 



A  Hivatásos Szülők program (6.5) a 
megoldást: 
 
A fő állású anyaságtól várja 
A HISZÜK program nem alanyi joghoz, hanem munkavállaláshoz 
kötött rendszer. A törvényalkotó eldöntheti, hogy milyen 
feltételekhez köti a pályázatok elfogadását, milyen 
kritériumokat állapít meg a munkaköri alkalmassághoz, 
ahogyan ezt ma is teszi, más munkakörökkel kapcsolatban, anélkül, 
hogy bárki más jogait csorbítaná. 
 
 



Én pedig olyan támogatási 
rendszerben gondolkodom, amely : 
 
a gyermekek számától függetlenül nem a rossz anyagi körülmények 
között élőket segítené, hanem minden lehetséges mód felhasználásával  

a társadalom és a munkáltatók részéről egyaránt 
elismerni és elismertetni a születendő gyermek 
világra jövetelének, illetve minden megszületett 
gyermek gondozásának és felnevelésének 
költségeit. 

 

És, ha a fentiek megoldódtak, akkor: 



A program legproblematikusabb 
csomópontjai: 

 

1./ a jelentkezők csoportja, 
2./ a kiválasztás processzusa 
 
és, ha a fentiek megoldódtak, akkor: 
 
3./ a „folyamat” nyomon követése, kontrollja. 



És még folytathatom azzal, hogy: 
 

ki, 
hogyan és 
milyen szempontok alapján   
  
 választ ki valakit a jelentkezők közül. 

 



 
 
 

  KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 



 



 



Az idő, a koncepció megvalósításában fontos 
szerepet kap. 
Ez igaz, de nehezen képzelhető el, hogy a következő hónapokban 
elfogadást nyerjen s így a program a következő két évben a legnagyobb 
esélyt és eredményt (a születések számának jelentős emelkedésével) 
felmutató megvalósítása bekövetkezzen. 



A program olyant ígér, állít, amit nem tud 
teljesíteni. Csak két példa: 
1./ A Hivatásos Szülők (HISZÜK) program átgondolt kialakításától és komplex 
bevezetésétől a termékenység gyors növekedése, a jövő generáció 
egészségesebb felnevelése, a családok kohéziójának, közösség- és 
társadalomformáló szerepének helyreállítása, a belső fogyasztás 
gazdaságélénkítő hatása, és a vidék leépülésének megállítása várható. 
2./ Jellegénél fogva igen összetett, bonyolult, melynek következtében, teljes 
társadalmi támogatottság mellett is két éven belüli működtetése 
elképzelhetetlen.  
(Foglalkozik az értékrenddel, a „láthatatlan munka” kérdésével, a 
gyermeknevelés pszichológiai vonatkozásaival, a foglalkoztatás és a 
gyermekvállalás összefüggéseivel, a területi szempontokkal, a családok alkal-
masságával, a kiválasztás, a működtetéshez szükséges intézményrendszer ki-
építésével, a bevezetés, a társadalmi elfogadtatás, a finanszírozás és az alkot-
mányossági szempontokkal.)  
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