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A Műhely munkája 2017-ben 

 

- Műhelyünk, a Barankovics István Alapítvány támogatásával, 2016. január óta, rendszeresen 

ülésezik. 2017-ben 14 nagycsoportos, és legalább ennyi összejövetelt tartottunk kisebb 

csoportokban.  

- A programokon 98 résztvevő átlagosan 3,5-ször vett részt. Közülük kerültek ki tanulmányaink 

mintegy 100 fős szerzői gárdája. 

- 10 munkacsoport működött különböző szintű aktivitással: HISZÜK, Lakás, Gazdaság, CSÉN, 

Életkezdet, Közösség, Célrendszer, Etika, Operatív, Média (a csoportok beszámolói alább 

olvashatók). 

- Meghívott külső előadóink voltak: dr. Harrach Péter, dr. Izer Norbert, Prof. dr. Mészáros József, 

Veresné Novák Katalin.  

- Rendszeres konzultációkat folytatunk a kormányzat szereplőivel. 

- Várfalvi Marianna közvetítésével szerződést kötöttünk az Összefogás a Magyar Családokért 

Országos Egyesülettel. Vállalták, hogy a pénzügyviteli kapacitásukkal támogatják a munkánkat, 

így rajtuk keresztül bonyolítjuk le a szerződéskötéseket és kifizetéseket.  

 

A csoport levelező listáján 280 fölötti cím szerepel, vagyis 80-al több, mint 1 éve. A „tagok” sokfélék. 

Van, aki rendszeresen részt vesz a közös programokon, van, aki tanulmányt ír, van aki  kiválóan 

szervezi csapatát, van aki időnként levelet írva buzdít a munka folytatására, vagy tovább küldi 

anyagainkat. Van aki csak elolvassa és van akik imádkozik, van aki a találkozásokhoz termet biztosít 

számunkra, van aki az agapét szolgálja fel, van aki adományokkal támogatja munkánkat, van, aki 

telefonon tárgyalásokat egyeztet stbstb.  

 

Eredmények   

- A KDNP frakció megbízása alapján egy reprezentatív kutatás keretében megkérdeztük a 35-45 

éves korosztályt, mire volna szüksége még egy gyermek elindításához.  

- Elkészítettünk egy gyors beavatkozási tervet, amely alkalmas lehet a 35-45 éves korosztály 

gyermekvállalási kedvének ösztönzésére. 

- Kidolgoztuk a családokat támogató középtávon ható gazdaság-átalakító program alapkoncepcióját. 

- Elkészült 500 oldalnyi tanulmány: 200 szakértő javaslatai, Hivatásos Szülők program, Nemzeti 

Lakásprogram, Gyermekvállalás és gazdaság, Család és Közösségfejlesztő Intézet 

 

- Az EMMI-vel szerződést kötöttünk munkánk támogatására, ezért a tanulmányírók számára némi 

tiszteletdíjat fogunk tudni fizetni. 

- Munkánk eredményeit jelzi már néhány kormányzati intézkedés is: megalakult a Demográfiai 

Kabinet, meghirdették a családok évét, létre hozták a Kopp Mária Intézetet. Ugyanakkor ezeknek a 

folyamatoknak a további támogatásában nem kaptunk szerepet.    

 

Bár a felsoroltakból látható, hogy hatalmas munkát végeztünk, és egyre több felső vezető értékeli a 

munkánkat, az áttörés még várat magára. Eredeti célkitűzésünk, a + 15.000 gyermek helyett tavaly 

kevesebb jött világra, mint egy évvel korábban. 

 

Hálásan köszönök minden hozzájárulást közös ügyünk szolgálatához! 
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A csoportok tevékenysége 2017-ben és tervei 2018-ra(szóban meghallgathatók a drivon) 

 

1. Lakás (Csomós Jóska) 

 

A munkacsoport 2017-ben elemzést készített a gyermekvállalás és a lakáskörülmények kapcsolatáról, 

javaslatokat dolgozott ki a gyermekvállalást segítő lakáspolitikai intézkedésekre. 

Az év első felében részanyagok írásával és a megbeszéléseken aktívan közreműködött Bacsó Anna, 

Báger Gusztáv, Beke Éva, Giday András, Hegedűs László, Jáky Miklós, Lőrincz Kálmán, Lőrinczné 

dr Máthé Gizella, Monostori András, Rainer Péter, Szabadkai Antal, Szabadkai Attila, Szegő Szilvia, 

Szoboszlai Attila, Szvitek Attila és Volentics Vera.A csoport az első félévben volt aktív, amíg 

elkészült a mű. 

A munkacsoport javaslatait megkíséreltük eljuttatni a döntéselőkészítő, döntéshozó fórumokhoz. 

Munkánk eredményei hatással lehetnek a CSOK átalakítására, az üresen álló lakások hasznosítására, a 

lakbér kedvezményes adózására, és megjelennek az MNB fogyasztóbarát lakáshitel programjában, 

illetve az állandó kamatozású kölcsönök kamatának csökkentése érdekében tett intézkedéseiben. 

A tanulmány készen van, számos részjavaslat már megvalósult a kormányzati munkában. Sajnos „vak 

repülésben” vagyunk. Hiányoljuk a szakértői egyeztetéseket a kormányzati oldal részéről. 

 

2. Gazdaság munkacsoport (Gazdi) dr. Szabadkai Antal  

 

Munkacsoportunkban 21-22 szakértő vett részt.A jelenléti ívek tanúsága szerint 6-7 ember 1-2 

alkalommal vett részt a munkában, s szintén 5-7 ember a work shopok 70-80 %-án. A többiek 

részvétele 33-40 % között mozgott. 

Benda József vezetésével a HISZÜK, nyugdíj rendszer és gyermek vállalás,  lakhatás projektek kaptak 

elsőbbséget, a Gazdi munkacsoport tagjai aktívan részt vettek ezen témakörök kidolgozásában. A 

work shopokban való munka módszereit, az egymásra hangolódást többször, ismétlés szerűen 

átvettük, néha már talán feleslegesen is, mert időt vett el az érdemi munkától.Fontos team tagok 

betegsége és távolléte nehezítette a munkát, de a feladatokat nem tette megoldhatatlanná. 

Összességében a Gazdi munkacsoport 5-7 törzsgárda tagja jelentősen hozzájárult mások sikereihez, 

bár publikálni nem minden anyagot sikerült. 

A teljesség igénye nélkül felsorolnék néhány nevet azok közül, akik átlagon felüli teljesítménnyel 

vagy részvétellel járultak hozz a közös sikerhez: dr. Báger Gusztáv, dr. Szabó Ildikó, Bacsó Anna, dr. 

Szegő Szilvia, Fekete Gyula, Giday András dr., Botos József, Csomós József, Monostori András, 

Szoboszlai Attila dr., dr. Mádi László és mások. Köszönöm nekik az eredményes munkát, az 

együttműködést. 

Az eredmények közé sorolom, hogy sikerült megvalósítani a work shopok túlnyomó többségében az 

egymás és a más vélemények közötti toleranciát, mert a demográfiai helyzet javításának szándéka 

rendszeresen jóval erősebbnek bizonyult mint esetleges személyi hiúsági kérdések vagy presztízs 

szempontok. 

 

3. Etika csoport(Bacsó Anna) 

Benda József és Bacsó Anna 2017. november 30-án meghirdette ETIKAI csoport alakítását a 

Benda József által készített ETIKAI KÓDEX tervezet alapján.Egyeztető megbeszélésre december 16-

án került sor Hidegné Hegyi Magdolna, Bacsó Anna és Benda József részvételével. 

 

Az egyeztetett ETIKAI KÓDEX tervezet MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT tartalmú. További feladat az 

etikai csoport tagjainak morális értékrendjén alapuló etikai szabályozás kidolgozása.  Ennek alapján 

végezhető majd a műhelymunka nagy csoportjának az etikai szempontok szerinti követése, 

összhangban a MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATTAL.Javasolt a műhelymunkában együttműködők 
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morális értékrendjének megismerése. A működési szabályzatot hamarosan a nagycsoportban is vitára 

bocsájtjuk. 

 

4. Családi Életre Nevelés munkacsoport(Kulcsár Krisztina) 

 

A csoport találkozókon rendszeresen 10-15 fő jelent meg, ez a„mag” jól együtt tud dolgozni. A 

Műhelyben felállított ütemtervben szereplő Családi Életre Nevelés tanulmányt 8 fő részvételével 

sikeresen teljesítettük tavaly nyáron. Írók: Farkas Péter, Benda József, Várfalvi Marianna, Komlósi 

Piroska, Urbán-Frendl Ildikó, Varga Csaba, Zöldy Pál, Kulcsár Krisztina.Azóta szerkesztői feladatokat 

lát el rajta Benda Jóska. Csatlakozni lehet az EMMI által szervezett programhoz, hamarosan indulnak 

a képzések, amiben többen részt vesznek. 

Szeretnénk határozottan kijelenteni, hogy ez az elkészült tanulmány a Családi Életre Nevelésről szól. 

Szeretnénk, hogy ez a tanulmány ebben a formában jelenjen meg.  

5. Közösségfejlesztés(Sinkó Dániel) 

 

Lendületes újraindítás szeptemberben, az interjúzás előkészítése. 5-6 aktív tag. Saját projektpénzből is 

támogatja a közös célokat Dániel. Javaslat: a családtámogató közösségekre érdemes fókuszálni. Ha 

elkészül egy tanulmány március közepéig, bekerülhet a könyvbe. 

 

6. Életkezdet (Várfalvi Marianna) 

A tanulmány első verziója Február közepére elkészül, a szakirodalmazás van hátra. A csoport nem 

működött, de van 4-5 új jelentkező. Edda vállalja a szervező munkát. 

 

7. Kommunikáció-média (Lázár-Fülep Timi) 

Kialakult egy kapcsolat a KDNP kommunikációs csapatával, lassan beindul az együttműködés. 

Szerveződik a csoport, hogy megtámogassuk a sajtó megjelenéseket. A csoporttagoknak be kell 

jelentkezni a FB-ra, és profilt indítani.  

 

8. HISZÜKprogram (Benda Jóska) 

A program széles körben aratott sikert, és több ponton helyre teszi a népesedési kérdésben vallott 

félreértéseket. Kézbe kapták a felső vezetők. (Orbán Viktor, Kövér László, Balog Zoltán, Novák 

Katalin, Varga Mihály stb.) Jók a visszajelzések.A tanulmánnyal párhuzamosan készült kutatás 

alátámasztotta, hogy ebben az irányban látható a megoldások fő iránya. Elkészülte óta számos elem 

beépült a kormányzati munkába, de nem ment még át, mert túl nagy fordulatot jelent az eddigi 

politikához képest. A választások után várható a szélesebb körű elfogadtatása. Van néhány vélemény, 

amely bizonyos korrekciókat igényel, amivel még foglalkoznunk kell. Bakonyi Magdi komoly 

erőfeszítéseket tett a tárgyalások megszervezésére.  

 

9. Operatív Bizottság (Benda Jóska) 

A nyári vezetőképző tréningen merült föl, hogy szükség volna egy szűkebb vezetéstámogató csoport 

létrehozására, hogy a napi stratégiai ügyeket átbeszéljük. Cél a lényeges döntések egyeztetése, 

tehermegosztás. A csoport szeptember óta 2-3 hetente találkozik vagy személyesen vagy online. 

Tagjai: Báger Gusztáv, Benda József, Kulcsár Krisztina Kükedi Zsolt, Szoboszlai Attila, Várfalvi 

Marianna.  

 

Tervek 2018-ra 
 

Elkészült a gyors beavatkozási tervünk, ezt kell átvezetni, társadalmasítani egy éven belül, mert 

kimegy a szülőképeskorból a legnépesebb nemzedék. A most 40 évesek 90 ezren vannak. Ennek a 

körnek a 25 %-a szeretne még gyermeket! Évente 5 ezerrel csökken a szülőképes korosztály létszáma. 

Nincs idő a várakozásra. Tavaly már 1.500 gyermekkel kevesebb született, mint előtte, ha nem lépünk,  

az idén még erősebb lesz a fogyás. Két lábon áll a HISZÜK program: Gazdasági feltételek és képzés. 
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A KDNP által megrendelt kutatásból tudjuk, hogy van fogadókészség35 éven felüli szülők körében. A 

teljes korosztály harmada 400 ezer fiatal szeretne még gyermeket! Az anyák harmada szívesen 

maradnak otthon, ha meg volna rá a lehetősége.  

 

Az első félévben tehát a fő célunk a gyors beavatkozási terv, a HISZÜK program széles körű 

bevezettetése, társadalmasítása. Több irányba kell fordulni, megszólítani azt, aki szeretne otthon 

maradni gyermeket nevelni. Meg kell megszólítani és megszerveznia célzott szülő generációt. 

Fel kell építeni aközvélemény előtti megjelenést. Legyen szerethető, legyen vonzó, legyen 

perspektívát adó a program. Széles társadalmi közvéleményt kell megszólitani, élő párbeszédre van 

szükség.  

 

Ennek fő irányai: 

 

1. Arculat és marketing kialakítás a társadalmasításra 

2. Konferencia szervezés (május 25)  

3. Támogatók felhajtása, az EMMI-től kapott bevételek megsokszorozása 

 

Eszközök:  

 

- Részfoglakozás indítása (Kükedi Zsolt) 

- Honlap készítés, angolra fordítás, reklám anyagok készítése (szórólap, video, médiák)  

- Mária Rádióban beszélgetés- sorozat fő műsor időben. 

- Könyvkiadás (április)publikációk 

- Aláírásgyűjtés (híres emberek és) tömeg (Citizen Go, Rádió, Tévé) 

- Lobbizás (NOE, Egyház, Parlamenti Képviselők stb) 

- Támogatók szerzése (Adó 1%, Adjukössze.hu, vállalatok, önkormányzatok), adomány 

gyűjtés: akinek módjában áll, támogathatja a célok megvalósítását.   

 

 

Csoport tervek 2018  
1. CSÉN 

ACSÉN munkacsoport a képzési tervnek az elkészítésében gondolkozik. Természetesen előzetes 

beszélgetések voltak már a képzési anyagról, így a munkacsoport a következő hónapban neki is tud 

látni.  

2. Gazdi munkacsoport  
- A 2017-ben előkészített, de publikálásra nem került anyagok véglegesítése, kiadása. 

- Hiány lista felvétele, a fontos, de politikai megrendelést egyelőre nem élvező témakörökről 

- A Gazdi munkacsoport szervezésének és irányításának javítása. 

3. Közösségcsoport: 

Kellenek a jó gyakorlatok, pluszként az elmélet, és háttér- utána kellenek az interjúk, vázlatok 

szempontok alapján. Szakértőkre van szükség a mélyinterjúk készítésére, a megszólított személyek, 

cégek, szervek meglátogatásához.Pszichológiai felkészültség kell hozzá. 

4. Konferencia szervező csoport 

Megalakult a csoport tagjai: Bacsó Anna, Benda József, Geréb Tünde, Joó Lajos, Kükedi Zsolt, Lázár-

Fülep Timi, Szarvas Zoltán, Szoboszlai Attila. Honlapja: www.plusz1baba.hu. A szervezők intenzív 

kapcsolatot tartanak a Műhely aktív tagjaival, és bevonnak minden támogatót akarót a szervezésbe.  

 

Dr. Benda József 

http://www.plusz1baba.hu/

