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Műhelymunka "Gyermek és családbarát társadalomért" 
2016. július 28. 

 
Összefoglaló a 2016.07.28-án megtartott workshop csoportmunkáról.  

A csoport résztvevői: 
Dr. Szegő Szilvia, Prof. Dr. Rockenbauer Antal, Czuh János, 

Lindeisz Ferenc, Bacsó Anna 

 szeszego@gmail.com, rockenbauer.antal@ttk.mta.hu, 

fabula100@gmail.com, ferenc.lindeisz@gmail.com, anna.bacso@gmail.com, 

 

Csoport szerep 1. Prof. Dr. Rockenbauer Antal                             
           Stratégiai prioritás 
                             2017. december 31-ig 97.000 gyermek fogantatása,  
                             megszületése  (87.000+10.000) 
Csoport szerep 2. Dr. Szedő Szilvia 

                                  A 35-45 éves korosztály gyermekvállalásának támogatása 
    Csoport szerep 3. Czuh János, Lindeisz Ferenc, 
                                  Célcsoport figyelő: Kormányzat, Önkormányzatok, Vállalatok   
                                  Közösségek, Egyházaknak, Családok, személyek   
    Csoport szerep 4. Lindeisz Ferenc, 
                                  Kérdezve (ellentmondó) 

Csoport szerep 5. Bacsó Anna 
                             Jegyzet készítő / integráló, elküldő 
 

ELŐADÁS 1. 

Az élet kezdete 
 Albertné Görgey Zsuzsa 

 
Csoport szerep 1. Prof. Dr. Rockenbauer Antal                             
               Alapvetően stratégiai elem a gyermekáldás örömteli megélése, ennek  
               kifejeződése családban, a társadalomban 
               Javasolt megoldás a kiadványok, tájékoztatások mielőbbi létrehozása és 
               eljuttatása a célcsoporthoz, családokhoz, intézményekhez.  
               Javasolt a gyermeket váró anya számára a terhes megnevezés helyett az 
               áldott állapot kifejezés alkalmazása.  
Csoport szerep 2. Dr. Szedő Szilvia  
               Javasolt az elnéptelenedés okainak kutatása az előadásban említett Zala  
                és Nógrád megyék településein. Cél a helyi kötődés megerősítése,  
                ehhez megoldások kidolgozása. 
                A 100 abortusz/nap gyakorlat megfékezésére a várandós nő  
                megkérdezése: akarja-e a gyermeket, kényszerítik-e az abortuszra.   
                Horvát országban sikeresen működik ez a modell. 

    Csoport szerep 3. Czuh János 
                    Javasolt, hogy az önkormányzati közalkalmazottak feladatként végezzenek 

minden településen családsegítő szolgálatot. A többgenerációs családok 
bemutatása a 35-45 éves célcsoport gyermekvállalásának segítésére 
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                    Az önkormányzatok tulajdonában lévő területeken többgenerációs házak 
építésének támogatása. (NEM EGYTERŰ, HANEM ELKÜLÖNÍTHETŐ, 
generációs CSALÁDI TEREKKEL!) 

                    A helyi egyházközösség bevonása a 35-45 éves célcsoport 
gyermekvállalásának segítésére, a pap felkérése együttműködésre a 
meglévő segítő intézmények, civil szervezetek szolgáltatásáról adható 
tájékoztatásban.   

                    A Média műsorokban jó példák bemutatása a gyermekvállalásról, a családok 
megerősítéséről, a magzatok megőrzésének gyakorlatáról. 

Csoport szerep 4. Lindeisz Ferenc 
                     Javasolt a gyermeket vállaló 35-45 éves célcsoport életkörülményeinek 

kutatása, mert nem mindegy, hogy milyen körülmények közé érkezik a 
gyermek. 

Csoport szerep 5. Bacsó Anna  
                 A műhelymunka során az integrálás folyamatos volt, a jegyzetet Bacsó  
                 Anna július 29-én továbbította a csoporttagokhoz egyeztetésre. 
       Szegő Szilvia átnézte a jegyzetet. 

 
ELŐADÁS 2. 

Gondoskodó közösségek egy kiszámítható jövő érdekében:  
     Krasztev Emese 

Csoport szerep 1. Prof. Dr. Rockenbauer Antal                             
               Javasolt a 90-es évekre vonatkozó statisztikai adatok megismerése 
               gyermekvállalás csökkenéséről, annak okairól?  
               Javasolt, hogy legyen tájékoztatás a mai 20 évesek számára a  
               rendszerváltás társadalmi körülményeiről, a célcsoport jelenlegi  
               gyermekvállalási  gyakorlatáról  
Csoport szerep 2. Dr. Szedő Szilvia  
               A 90-es években meghatározó mértékben kicsúszott a talaj a mai 35-45 
               éves korosztály családjainak lába alól.  
               Javasolt az előadásban említett Leányfalu modell bemutatása, elemzése  
               az említett Heves és Nógrád megyékben is az adaptálás lehetőségének  
               kidolgozása. 
               Javasolt, hogy a Ratkó unoka generáció anyagi és szociális biztonságát 
               segítsék -  különösen vidéki falvakban, vagy vidéken megtelepülni kívánó  
               fiatal családoknak - azzal, hogy  a helyi nagybirtokból és az egyházi  
               tulajdonban lévő földekből kapjon egy hold földet a gyermeket vállaló, a 
               településen élő család, elsősorban a célcsoport gyermeket vállaló tagjai. 

    Csoport szerep 3. Czuh János 
                    Javasolt a szövetkezeti forma alkalmazása, erre van spanyol modell is. 

Csoport szerep 4. Lindeisz Ferenc 
                     A Leányfalu modell megismerése szükséges, az abban alkalmazott 

megoldás segítheti a gondoskodó közösségek kialakítását más településeken 
is. 

Csoport szerep 5. Bacsó Anna  
                 A műhelymunka során az integrálás folyamatos volt, a jegyzetet Bacsó  
                 Anna július 29-én továbbította a csoporttagokhoz egyeztetésre.   
                 Szegő Szilvia átnézte a jegyzetet és kiegészítette a piros színnel  
                 jelzett szöveggel. 
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ELŐADÁS 3. 

A gyermekvállalás ösztönzésére javasolt nyugdíj reform céljai és 
irányai 

Botos József - Szegő Szilvia - Muzslai Gábor 

 
Csoport szerep 1. Prof. Dr. Rockenbauer Antal   
        A stratégia alapja: az állam és a családok közös feladata az idősebb 
                  generációról való gondoskodás. A nyugdíj kiegészítéseknek a generációk 
                  egymásrautaltságát kell előmozdítani     
Csoport szerep 2. Dr. Szedő Szilvia   
                  Botos József három kenyér legendája a generációk 
                  összefonódásának mintaképe, alapbölcselete.  
                  A nyugdíjhoz gyermek is kell?  
                  Nem biztonságos a nyugdíjrendszer demográfiai egyensúly nélkül.  
                  A gyermek felnevelésének fedezete: 
                  2 millió Ft/év/gyermek, összesen 47millió Ft./gyermek.  
                  Egy jellemző arány:  
                  a szülő havi keresetéből levont járulék kisebb, mint havonta a gyermeke 
                  ellátására fordított költség. 
                  Az előadásban elhangzott javaslat: 
                  A keresettel rendelkező gyermek nyugdíj járulékának X %-a a szülő 
                  részére legyen elkülönítve, így a gyermek tudatos és tervezett 
                  gondoskodást gyakorol a szülő felé a viszonosság elvének  
                  képviseletével.  
                  Javaslat a nagyszülőkről való gondoskodásra:   
                  10eFt/hó/gyerek juttatása a költségvetésből.   
         A viszonosság elve erősíti a 35-45 éves korcsoport 
                  gyermekvállalási szándékát és gyakorlatát, a nagyszülők segítségét a  
                  munkavállaló szülők felé, és az unoka ellátást (ugyanis az anyagi teher is,  

                    nyaraltatás, állatkert stb.). 
Csoport szerep 3. Czuh János 

                      Javasolt a fenti megoldások bevezetése a célcsoport gyermekvállalásának 
                      támogatására a viszonosság gyakorlatának érvényesülése érdekében.    

Csoport szerep 4. Lindeisz Ferenc 
                      Szegő Szilvia és Botos József előadásának előzménye Dr. Baranyi Károly 
                      korábban végzett szakmai munkája, amelyet Szegő Szilvia megnevez 
                      tanulmányában. 
     Csoport szerep 5. Bacsó Anna  

                 A műhelymunka során az integrálás folyamatos volt, a jegyzetet  
                 Bacsó Anna július 29-én továbbította a csoporttagokhoz egyeztetésre. 
                 Szegő Szilvia átnézte a jegyzetet és kiegészítette a piros színnel  
                 jelzett szöveggel. 
        Rockenbauer Antal átnézte a jegyzetet és kiegészítette a kék 
                 színnel jelzett szöveggel. 
        

Czuh János és Lindeisz Ferenc a jegyzeten kiegészítést nem végzett. 

Bacsó Anna 23 órakor lezárta a jegyzetet és Benda Józsefhez eljuttatta. 


