
EMLÉKEZTETŐ 

Az államtitkári találkozó előkészítő egyeztetéséről 

Helyszíne: Oktatáskutató Intézet            Időpontja: 2017.06.21. 10.00-13.30 

Jelen voltak:  

 Babos János 

 Benda József 

 Lázár-Fülep Tímea 

 Monostori András 

 Szoboszlai Attila 

 Vígné Kulcsár Krisztina 

Megállapodásunk a programban: 

1. 14.45-15.45 között összerázó program, benne szakmai kiscsoportonként kérdések kitalálása 

és a kérdésfeltevő kiválasztása az államtitkár felé. 

2. 15.45-kb. 16.15 óráig szünet és az államtitkár fogadása személyesen és a terembe lépésekor 

egy szerény virágajándékkal, tapssal. 

3. 16.15-16.20 A nap levezető elnöke Báger Gusztáv megnyitja a rendezvényt és képbe helyezi a 

polgári kezdeményezésünkben folyó munkát az államtitkár felé. 

4. 16.20-16.40 Veresné Novák Katalin államtitkár beszél a saját helyzetértékeléséről a 

magyarországi demográfiai helyzettel kapcsolatban. (20’) 

5. 16.40-16.50 Benda Józsefet kérjük fel arra, hogy bemutassa a polgári kezdeményezésünkben 

folyó eddigi és tervezett munkát PPT-n. (10’) 

6. 16.50-16.56 Vígné Kulcsár Krisztina bemutatja a HISZÜK program fő gondolatait PPT-n. (6’) 

7. 16.56-17.02 Szoboszlai Attila bemutatja a gazdasági programhoz kapcsolódó fő gondolatokat 

PPT-n. (6’) 

8. 17.02-17.10 Kérdések feltevése az államtitkár felé 1-1 percben: (8’) 

 Számít-e a kormány családpolitikai stratégiaalkotásában a műhelyünk (polgári 

kezdeményezésünk) aktív részvételére, és hol látja a szerepünket ebben? (Lázár-

Fülep Tímea) 

 Lát-e lehetőséget arra, hogy a nyugdíjrendszert fokozatosan átalakítsuk annak 

irányában, hogy valamilyen mértékben figyelembe vegye a láthatatlan munkát, 

vagyis a gyermeklétszámot is. (Monostori András) 

 Milyen lehetőségeket lát a HISZÜK programban, vagyis a főállású anyaság 

megvalósításában? (Víghné Kulcsár Krisztina) 

 Csoportok által feltenni kívánt kérdések megfogalmazása. 

9. 17.10-   Államtitkári válaszadások a kérdésekre. 

10. Ha marad időnk, akkor hozzászólás, hogy miért is lehet nagyon jó a kormánykabinet és a 

kutatóintézet létrehozása, és miért is támogatjuk ezt a szándékot. (Ki mondja ezt el? Jó volna 

egy fiatalembernek (hölgynek vagy úrnak) elmondania, mivel a résztvevők átlagéletkora igen 

magas!) 



11. Ha az államtitkár továbbra is közöttünk szeretne maradni, illetve igényli, akkor beszélgetést 

facilitálni, vagy további kérdésfeltevésre is lehetőséget adni. Kérdéseit tehesse fel ő is felénk.  


