
ÖGYCSM 
 
Társadalombiztosítás finanszírozási reformja 

- kb. 1000 mrd kell hozzá 
 
 
Adó – Szabó Ildikó 
ösztönzések 

- gazdasági társaságok befizetései: társasági adó könnyítás, ahol családtám. , vagy 
önfoglalkoztató családi kedvezménye 

- szoc. hozzájár adó kedvezménye: olyan személy alkalmazása, ahol családi 
- SZJA kedv. nincs lehetőség 
- fogyasztási adók: ÁFA, gyermekkgondozáshoz kapcs. fogy adók 
- ütemezéssel 5 év alatt bezethető 

 
Nyugdíj – Giday András 

- nyugdíj illúzió: torz, mert csak az aegyént ismeri el, az egyén munkáját és esetleg a feleség 
jogát ismeri el 

- gyermeknevelés és a női karrier ütközik 
Megoldások -  a ny. átrendezés 

- elismerni a gyermeknevelést, a ny. összege ne csak a keresettől függjön 
- családi kapcsolatok felkarolása: gyermeket segítő nagymamák 

javaslat: 
- nyugdíj korrekció: egyszeri 10 000 Ft 4 ledolgozott év után – apa-anya 40%-60% arány 
- unokák utáni kiegészítés a nagymamáknak: havi 5-5 000 Ft 

 
Lakás – Csomós József 
Szerepet játszik a lakás kialakításában, hogy hány sgyerek születik 
Túl nagy terhek – túl későn jutnak önálló lakáshoz – túl későn születnek a gyermekek – ennek az 
időszaknak rövidülnie kell 
 
Hajnal István statisztikus – Szentpétervár–Trieszt tengely itt halad nálunk – ortodox többgeneációs 
együttélés, nyugaton még a katolikusok között sem. Mi az ütközőzónán vagyunk. 
4 m ember ma zsúfoltan lakik 
Bérlakások száma elhanyagolható: az összes lakás 10%-a, önkormányzati bérlakás 3% 
Lakásárak, építési költségek nagyon nőnek: lakásáfa visszatérítés, lakéscélú vissza nem térítendő 
támogatás, lakáscélú előtakarékosság, a sajáterő megfizetése edvezménye a SZJA-ban 
(baukindergeld),  
Lakásadó nem különbözteti meg a családosokat: a három és többgyerekeseknek mentességet kell 
adni 
Rezsi, törlesztőrészlet: lakáskölcsön törlesztés támogatás, gyerekeknként 20%-nyi kedvezmény 
Lakás állomány pusztul, sok az üres lakás: 600 000 lakás üres, pusztulnak a vidéki lakások, önk 
felvásárolhatná, állami támogatással felújítja, bérlakás, gyor lakáshoz jutás, pusztuló lakásállomány 
megőrzése 
CSOK: 600e – egy gyermek, 2 és 7,5 millió – három gyermek: 3+3! millió 
környezetbarát építési anyagok 
szennyvíz program 
 
HISZÜK – Szabadkai Attila 

- csökken a házasságban élők száma, a kölcsönös bizalom megrendült: szülőpárok képzése, 
anya gyermek 

- társadalmi értékrendben nem fejeződik ki a  



- kevés család neve több gyereket: 100 000 család vállahatnaa HISZÜK keretében több gyerket 
- elhanygaolt csecsemők és gyermekek:  
- otthonért végzett munka elismerésének hiánya, több teher a nőkön: otthoni munka 

béresítése 
- CSÉN hiányzik az oktatásból: erkölcs-etika-kultúra, HISZÜK adatbázis, mert ez egy szerződéses 

kapcs, nemzetmentő szerep, lépzesséel az alkalmatlanok alkalmassá tétele, a társadalom 
emelje fel őket, 

- Fő üzenet: egy főre jutó nettó jövedelm nem csökkenhet! 
- nem mindig sikerül elsőre: az újraházasodottak családi támogatása 
- 100 000 szülőpár, társadalmi segítséggel nagyot lehetne alkotni 
- a főállású anyaságra szükség van 

 
Családi Vállalkozások – Szabadkai Antal 

- makrogazdasági megközeléítés: a vidéki szférát célozza  
- franci modell 1,4-ről 2,1-re tornászott reprodukció 
- kevés az életképes vidéki vállalkozás: családi váll jogi intézmény 
- stabil váll alig van: önkormányzati mozgástér bővítése, ők tudják van-e fiatal, idős, 

házasulandó 
- térségileg tarka vidék: egy rosszul menő település mellett virágzó  
- szövetkezés, együttműködő vllslkozádok: bizalmi tőke növelés, dán modell 
- az adórendszer nem elégséges a jelentős femogr változásokhoz:  
- falvak kistelepülések hátrányban a közszolgáltsások: faugondnoki szigetszerű 
- fiatal gazdák vállalkozásia nem ált: az EU tá 180 000 agrár vállalkozsás 
- falusi kistermelés egyharmadár csökkent 
- vidéki energiaszegénység: jó példák 
- lakásvagyon pusztulása, diferenciálatlan megközelítés: 10 decilisre lakásszerzs és fentartás 

program 
- földszerzés szociális rászorulóknak: szoc. földprogram, fogl szöv szervezése botrányos, járási 

szintű igényfelmérés 
 
TB – Monostori András, Fekete Gyula 

- a fiatal anyák állásvesztése, de nem csak a kereset esik ki, hanem szolgáltatásoktól is elesnek: 
kötvény a biztonság megszerzésére 

- álfoglalkoztatás felvállalása, valaki csak fizet utánuk, de a munkabért nem kapnak 
- egészségbizt megvásárlás: a minimálbér után fizetendő bizt közterhek megfizetésével 

jogosultság a nyugddíra, lakás előtakarékosság, amikor a kereset megvan 
 
Szülőkötvény – Monostori András, Fekete Gyula 

- a szülő életút nem fejeződhet be a nyugdíjba vonulással 
- az alacsony jövedelmű családok alacsony nyugdíjat kapnak: állami támogatású kötvényalap, 

gyermekenként eltérő a gyermek 18. életévéig, a kötvény felülről nyitott, vagyis a család 
maga is befizethet ebbe a kötvényalapba, vagy az 1% személyi jövedelmadót lehet ide fizetni, 
vagy  acafetéria is ide lenne fizethető, a kötvény lejárat az édesanya nyudíazés, amitől egy 
gyermek 10 000 Ft, 2 gy 22 000 Ft 3 32 000 , 4 50 000, 5 gyerek 60 000 Ft, örökölhető 

-  
-  

 
TB 

- a 
 
 
Sok a javaslat 



Soka a kltgvetési igény 
sok az infra igény 
Falugondnoki hálót nem lehet kiép 
 
Feladat,  

- gyorsan rövidtávon megvalósíthatóak 
- melyek a hosszabb távon megvalósíthatóak 
- felerősödhetne a gyors, rövidtáb 
- hatás-idő-költség 

Első átgondolandó: 
- melyek azok, amiben sok előnyt ad: gyorsan rövidtávon, 
- jelentős hajtóerő a népességgyerepodásra 
- melyik az, amelyik állami támogatásból mértékletesen követek 
-  

 
 

Progrmamok Hatóerő (kb. 
min. 10 000 
gyermek/év) 

Időhorizon Költségtehet 100 Mrd 
felett 

 

tb nem fin a 
járulékokból, nem 
a járulékokból 
fizetik, hanem az 
ÁFÁból 
fiskalizáció 

3, nem kizárt a 
lehetősége 

 igen 3 

adó 14 11 igen, de egyenként meg 
kell vizsgálni az 
egyesbeavatkozsokat 

41 

nyugdí rsz 
átalakítás, a 
szülők 
nyugdíjában 
legyen elsimerve 
a gyermekek 
száma 

16 7 nagyipénz 1 - 260 mrd 
nagyipénz 2-  80 mrf 
 
kérdés, hogy hény 
sokgyerekes van, akinek 
ez az emelés segít 

38 

lakáprg – 
könnyebben 
hozzáférhető 
lakás 

14 16 üres lakások megvásárlása 
– 2m Ft/ lakás, 1000 lakás 
ld Tápszentmiklósi 
családcsalogató prgramja 

30 

HISZÜK 16 12 17 szavazat 
50-60 mrd ft beindítás, 
20 000 szülőpár évi 
100 000 Mrd a 2. évtől 

46 

családi 
vállakozások tám: 
vidéki gazdasági 
láb 

10 0 18, alig adóznak 28 

TB kötvény – a 
nyugdíj 
magnerőből 

0 2 18, magáerős 20 



megvásárolhat 
(áll tám nélkül) 

szülökötvény - -
aszülők virtuális 
támogatása a 
születéstől kezdve 
lineárisan a 
gyerekszámtól 
függően, és akár 
toivábbi sajátt 
erőből arra az 
esetra, ha 
gyermeük szöletik 

14 14 18, 5 Mrd Ft max. 46 

     

  
magáncsőd tv. – piaci eszközkezelésre is akarnak kormnyzati javaslatot- ez elakadt – Báger Gusztáv 
anyag nem aktuális 
szakmai becslés 
szakamilag véghető bővített mondat kell minden programra 
 
hétfő dél a határidő 
 
 
kreatív megoldások a gazdaságban a népességfogy megállításhoz 
Az eredeti „családra épülő gazdaság” szlogen helyett a „család és gazdaság” címet javasolta Báger 
Gusztáv. 
 
családbarát gazdaság 
gazd és gyermeke 
demográdia és gazdaság 
család demográdia és gazdaság 
 


