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1. téma  az előadó által javasolt gazdasági értéknövelő közösségek (családi kertek, családi 
vállalkozások) létrehozása, és erősítése a több gyermek vállalásának elérésére  
      
A csoport szerint jó gondolat, és támogatandó. Ellenben véleményünk szerint csak egy szűkebb réteg 
számára megvalósítható. 
 
Javaslat: fel kell mérni, hogy a megcélzandó 34-45 éves korosztály mekkora hányada tud családi 
vállalkozásban gondolkodni? Akár kis üzlet, akár handmade termékek előállítása, akár lokális 
kereskedelem és termelés, akár családi gazdaságok létrejötte. Ezek megtámogatására okvetlen szükség 
van. 
 
Javaslat a családi vállalkozások-több gyermekvállalás koncepcióhoz: feltérképezni, hogy a több gyermeket 
vállaló családi vállalkozások milyen további vállalkozási adótámogatást kaphatnának, evvel nem csupán a 
több gyermeket vállaló családokat lehetne támogatni, hanem egyben térségi vállalkozásfejlesztésben is 
eredményeket hozhatna, és egyben gazdaságélénkítő hatása is valószínű. Ezért kiterjeszthető lehetne a 
gondolatminta a nagy család, több kedvezmény, magyar termék, gazdasági növekedés, népgazdasági 
haszon. Talán így kormányzati támogatás is jobban remélhető. 
 
Mindemellett azonban a nagyobb városokban élő célzott korosztály számára úgy véljük a felvetett javaslata 
az előadónak általános érvénnyel nem hasznosítható. Kifejezetten, és célzottan megoldást kell találni a 
nagyvárosokban, nem kereskedelemben, termelésben, gazdálkodásban, szolgáltató iparban dolgozó, 
elsősorban alkalmazottii, intézményi, céges, sőt multinál dolgozó céges alkalmazotti viszony esetén milyen 
esély van a célcsoport szempontjából REÁLISAN a több gyermek vállalására. Munkahely megtartásával, és 
minőségi tér (lakás) biztosításával. 
 
Felmerült még a téma kapcsán a személyes tapasztalatok kapcsán: 
 
infrastrukturális támogatottság a nagycsaládosoknak, például a 3-4 gyerekes szülő (anya) közlekedésének 
megoldása - helyi kisbuszok biztosítása, önkormányzat felvállalhatná, hogy ilyen gyűjtő járatokat indít 
 
- adókedvezménnyel, vagy egyéb támogatással nagycsaládosoknak a 3-4-5 gyerek esetén a szülőkkel 
együtt 5-6-7 tagú család közlekedéséhez megfelelő méretű gépjárművekhez való kedvezményes 
hozzájutást. 
 
Ennyi különböző korú gyermek esetén ha az anya nem főállású, akkor logisztikai külsős segítség szervezett 
formában történő biztosítása. Akár mentor szolgálat, akár a gyermekfelügyelet megoldása, önkéntesekkel, 
vagy segítőkkel, akik esetleg elhozzák a gyereket az intézményből (óvoda, iskola), stb... 
 
Munkaidő támogatás a szülőnek, pl. home office munkalehetőség. 
 
Családi mezőgazdasági vállalkozás esetén a földhöz jutás támogatása. 
 
Kockázati tényező, hogy családi vállalkozás gazdaságilag hogy tudja megoldani, ha az anya kiesik a 
munkából, mert gyereket szül? 
 
Szövetkezeti rendszer támogatása, "hangyaszövetkezet", több család közös eszköztámogatása, több 
család összedolgozása egy-egy szektorban. 
 
Új technológiák támogatása, ami megkönnyíti a gazdaság munkáját. 
 
Javasoljuk, hogy a pozitív minták átvétele (mint például Cserdi) az kedvezményes elbírálást élvezzen, 
valamilyen formában a jó mintát alkalmazók kedvezményben, további támogatásban részesüljenek. 
 
Elhangzott még a csoportban a tanyagazdaságok támogatását, ami azonban együtt kell járjon oktatási 
reformmal (például távoktatás, internetes oktatás megszervezése), illetve orvosi ellátás, és egyéb 
infrastrukturális megoldások alkalmazása) 
 
 



2. téma - családi adókedvezmények. 
 
Jó ötlet az órabérben számolás, de itt vannak kockázati tényezők. A kormányzat felé többletköltség 420 
milliárd Ft. Vállalja-e? 
 
És megoldás-e ez, mert a 700 Ft-os javasolt minimum órabér (brutto) 40 órás munkahéttel, 112000 
Ft/hó  bérkalkulátorral kiszámolható,  ez netto 74.480 Ft / hónap. 
 
Teljességgel elképzelhetetlen, hogy ennyi gazdasági hátérrel bárki bevállal több gyereket, még az 
adókedvezményt és családi pótlékot figyelembe véve sem! 
Tehát a minimum reális a netto 700 Ft/óra lenne, ami talán valamennyire segíthetné a folyamatot. 
 
Ugyanakkor maga az ötlet, hogy órabér alapú elszámolás legyen, valamennyire lehetne a munkaadók felé 
fékező erő a nem fizetett túlóráztatás megállítására, és egyben a családbarát foglalkoztatás elősegítésére. 
 
Van ahol a jogos adókedvezményt nem tudják mind teljesen igénybe venni, ezeknél a családoknál az 
igénybe nem vett adókedvezmény beforgathatósága például családi gépjármű beszerzésbe, vagy 
eszközvásárlásba, 
 
Bizonyos nagycsaládot segítő szolgáltatások igénybe vételének lehetősége egészségpénztáron keresztül. 
 
Kedvezményes bébiszitter szolgálat nagycsaládosoknak. 
 
Az előadó 18 éves korig javasolta az adókedvezményt, ezt mi javasoljuk kiterjeszteni, hogy a 18 év után a 
nappali tagozaton tanulóknál még feltétlenül legyen meg a kedvezményes adózás, mert felsőfokú 
tanulmányok esetén a fizetős szakokra előteremteni a pénzt nem könnyű, miközben a kisebb testvérek még 
bőven iskolába, adott esetben akár még óvodába járnak.  
 
Jegyzetelő: 
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