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Gyermek- és Családbarát Magyarországért 

 

E M L É K E Z T E T Ő 
A Szakértői Műhely 2019. február 14-én megtartott zártkörű stratégiaalkotó összejöveteléről, ahol 16 
felkért műhelytag vett részt.  
Dr. Benda József bevezetője és a szokásos ráhangolódás után minden résztvevő tisztázhatta újra a Műhely 
munkája kapcsán a személyes céljait, ismertethette, mit tudna adni a csoportnak, mivel szeretne 
foglalkozni a jövőben. 
 

  
 

1. A népességfogyás problémája bekerült a közbeszédbe a Műhely munkájának köszönhetően, ami 
komoly eredmény (MZS). A Műhelyben a demográfia megközelítése - a korábbiakhoz képest - 
interdiszciplinárissá vált. Lehetne célunk, hogy társadalmi méretűvé váljon ez a felismerés (SZA). 
 

2. Átfogó társadalmi stratégia kidolgozására van szükség.  A család szerepét újra kell értelmezni. A 
„szeretet-család” mintáját „vissza kell tanítani” (VCS). A szeretetet élővé tevő életmódok 
kimunkálása szükséges. Az intézkedésrendszert tartalommal kell megtölteni (ZSA).  
 

3. A nagycsalád felértékelése is fontos lehet a népességgyarapodás szempontjából, ahol a 
generációk kapcsolódása szerepet kap (ÁL). A generációk közti szakadékok kutatása fontos (ESZ). 
A láthatatlan munka, a HISZÜK program kapcsán még nem került előtérbe, de ennek 
megnevezése, a gazdaságot működtető szerepének hangsúlyozása továbbra is fontos feladatként 
kell, hogy megjelenjen, hiszen munkaerőt biztosít, munkaerőt regenerál. El kellene érni, hogy az 
anyák ne marginalizálódjanak a családért végzett munkájuk miatt (BA). Miután a Kormány a teljes 
foglalkoztatás irányába megy, újra kell gondolkodni a HISZÜK programot. 
Eddig a CSÉN program „zászlaja alatt” próbálták segíteni a családi életre nevelést, de az 
eddigieknél hatékonyabb stratégiára van szükség (KP). Az otthonteremtés kulcskérdés; a 
műhelynek van olyan szakértője, aki a lakás-kérdés terén aktívan közreműködne a kivezető út 
keresésében, a kormány munkájának támogatását megcélozva a részletek kidolgozásával. (CSJ) 
 

4. A pártok mögött nem működnek a szakemberek.  Javítani kellene a kormány munkáját támogató 
civil szervezetekkel való kapcsolatot. A Műhely eredményeit a politika számára felhasználhatóvá 
kell tenni (FGY), de a Műhelynek továbbra is társadalomban kell gondolkodnia, szakmai alapon 
működnie, a politika a döntéshozók felelőssége.  Nyitni kell a társadalom felé. 
 

5. A Műhely felismeréseinek, előremutató gondolatainak fontos eljutnia a közösségekhez, ebben 
szeretnének többen a csoport tagjai közül szerepet vállalni (SZZ). Cél lehet a Műhely elért és 
elérendő eredményeinek hatékony kommunikálása. Az új 7 pontos támogatás mentén felállt 
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struktúrát tartalommal kell megtölteni az eredmény érdekében (MA). A mostani intézkedésekhez 
képest még sok olyan eredményt tud a Műhely felmutatni, amely még nem került publikálásra. 
Ezek továbbvitele is fontos feladat (SZA). A gyakorlati megvalósítás fontossága is hangsúlyt 
kapott, van olyan műhely-tag, aki ebben szeretne tevékenyen részt vállalni (BM). 

 

Áttekintés az elmúlt három év  

eredményeiről és kudarcairól 

• A népességfogyás problematikája közbeszéd tárgya lett  
• Elkezdett hinni az ország a megoldásban 
• Semlegesítettük a liberális demográfusokat    
• Stratégiai cselekvésre szánta el magát a kormány  
• Életpálya modellünkről hangos a sajtó  

 
• Megalakult a Családügyi kabinet  
• Új Intézet született a bezárt után  
• A „Családok éve” javaslat megvalósult  
• A „Nemzeti konzultáció” javaslat megvalósult 
• „Demográfiai kormányzás” javaslat elindult  
• Kaptunk némi támogatást az EMMI-től  
• Az ELTE felkarolta az ügyet  
• Megtartottunk 33 nagy workshopot  
• Több mint 280 fő érdeklődik a munkánk iránt 
• 300 fővel Konferenciát tartottunk 
• Elkészült a könyvünk (400 oldal) 
• Kiadtunk a „Kivonatot” és elküldtük több mint 5000 emil címre 
• Honlapot tartunk fönn   
• Megalakítottuk a Magyar Közgazdasági Társaság Demográfiai 

Szakosztályát  
• Megjelentünk számos publikációval (Munkaügyi Szemle, MI, 

Vasárnapi újság, Hírtévé stb.)    

• Nem született meg a célként 
kitűzött + 15.000 baba, 
megindult a zuhanás 

• A Műhelyt nem vonták be a 
kormányzati 
döntéselőkészítésbe  

• A Családok évében javasolt 47 
projekt javaslatunk nem kapott 
támogatást 

• A 35+ kutatás fiókban hever 
• A HISZÜK nem ment át  
• Folyamatos erőforráshiányban 

küszködünk 
• Néhány fontos kollégát 

elveszítettünk. 

 

  
 
 
Készítette: Varga Éva és Benda Jóska  


