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Mottó: A Hivatásos 

Szülők Program az anyák 

választási lehetőségét 

biztosítja 

 

1. Meditáció: Haraszti Zsuzsa (külön file-ban) 

2. A közösség csoport működése – Polyákné Dr. Szánthó Őrsike vezetői beszámolója. 
- a csoport 11 aktív  tagból áll, a címlista fel van töltve 
- szakmai profillal bemutatkoztak egymásnak 
- Kükedi Zsolt segített technikai tudásával 
- Törekednek saját szervezettségük növelésére (Herczeg Carmen mediátor, 

közösség fejlesztés, tudatosság, tájékozottság legyen, kritikai felelősséggel való 
részvétel)  

- Önálló programokat terveznek: Youtube, rádió interjúk, saját tanulmányok, 
gyermektelen celeb hölgyek meghívása saját életút bemutatására, stb. 

 

3. A hivatásos szülők (HISZÜK) program, mint életpálya modell megvitatása  
Módszer: nem előadás, hanem interaktív csoportmunka (HKT), előzetes 
elolvasás és kérdések alapján. A helyszínen a 4 fős csoportok felkészülnek, 
megbeszélik, majd előadják az egyes fejezeteket. Ezután hozzászólás, vita 
következik. 

 
 
Észrevételek, javaslatok: 
- Fontos a szülői szerepkörök egyértelmű képviselete: apa feladatköre, anya 

feladatköre 
- A szülőképes nők létszámában a roma és szegényebb csoportokhoz tartozó 

nők aránya emelkedik 
- Javasolt a fogyasztási egység figyelembe vétele a főállású anya jövedelmének 

számításánál 
- Szükséges a HISZÜK program komplexebb költségszámítása, szükséges 

csökkenteni a jövedelmeket és ezzel az összköltségeket is. 
- Nincs figyelembe véve a rövid és hosszabb időhorizont 
- Ha tervezhető a program, akkor jól kalkulálhatóak a költségek 

 
- Szükséges a társadalom kellő mélységű tájékoztatása a népességfogyás 

jelenlegi diagnózisáról. 
- Elemezni kell a nem cselekvés kockázatát is. 
- Dramatizálni kellene, hogy egyre kisebb a magyarság aránya és száma is a világ 

népességében. 



- A főállású anyaság tervezett intézményrendszerének kockázatairól ne 
feledkezzünk meg. 

- Több időre lett volna szükség az anyag tanulmányozásához. 
- Egyértelművé kell tenni a számokat. 

 
Írásban érkezett:  
 
- A társadalmi hasznosság elemzésében nem válik szét a rövidtávú és a hosszú 

távú haszon 
- Az államnak meg kell teremteni a kétszintű gazdaság feltételeit, hogy 

optimálisan működhessen: szükség van egy profit-adótermelő, és egy 
családbarát összfoglalkoztató alrendszerre, hogy a különböző funkciókat le 
tudja fedni.  

- Foglalkozni kellene a roma népesség ügyével is (Benda László)  
 

*** 
 
 

- A javaslat sikere nagyban függ a társadalom széles körű tájékoztatásától a 
Magyarországi demográfiai helyzetről, a cselekvés elmulasztásának 
következményeiről, várható folyamatokról. Ezt nagyon komolyan kell venni, 
enélkül nem megy. Tehát a propagandát nagyon profin ki kell dolgozni. 

- Tőkeerős magyar és egyéb cégeket is érdekelté kell tenni a folyamatban, 
hiszen a multik azonnal megtámadják majd szerintem, hiszen ők az azonnali és 
olcsó munkaerőben érdekeltek, parlamenti képviselő ismerőseimtől hallottam, 
hogy már most is a bevándorlást erőlteti számos informatikai és egyéb cég. 
(Budaházy Edda) 
 

*** 

- Véleményem szerint szükség lenne egy a programot operatívan irányító 
szervezetre. A főállású anyaság munkaviszonyt jelent, így ez a szervezet 
dönthetne a programban résztvevő házaspárok kiválasztásáról, kizárásáról, 
gyakorolná a munkáltatói jogokat, „munkaszerződést” köt, fizeti a bért és 
járulékait stb.. 

- A belépési kritériumok közé felvenném, hogy főállású anya csak három vagy 
több gyerekes családdal csatlakozhasson a programhoz. A harmadik gyerek 
megszületéséig a GYED jelenthet anyagi segítséget. 

-  A javadalmazást nem tenném függővé az iskolai végzettségtől. Az anyaság és a 
szeretet nem intellektuális probléma, és nem tanítható egyetemen. Nem 
gondolom, hogy a tudományos fokozattal rendelkező nők jobb anyák lennének 
mint a csak érettségizettek.  

- Meggondolásra javaslom, hogy az egy szülős családok csatlakozhassanak-e 
valamilyen formában a programhoz. Ők vannak rászorulva leginkább a 
támogatásra. Mi történjen azokkal, akik a program időtartama alatt elveszítik 
házastársukat? 

- Vállalhat-e munkát a főállású szülő bármilyen formában (pl. részmunkaidő)? 
Lehet-e vállalkozása vagy vállalkozásban résztulajdona? (Csomós Jóska) 
 



*** 
- Rugalmas rendszer létrehozására van szükségünk, amely alkalmazkodik a 

családok és az anyák élethelyzeteihez, lehetőségeihez. Tisztázni kell a kiszállási 
feltételeket lehetőségeket is a programból. 

- Giday András felvetését fontosnak tartom, a legkisebb gyermek 3-4 éves 
korától a közösségbe, óvodába szoktatás időszakában a 4- vagy 6 órás 
részmunkaidőben való foglalkoztatás ne legyen kizáró feltétel a HISZÜK 
programból, csak az igénybe vehető juttatás mérséklésével járjon. A közszféra 
járjon élen ilyen 4-6 órás státusok teremtésében. 

- A rendszer működésének 2-3 éven belüli kiértékelése, és ha szükséges 
korrekciója, 2-3 évenkénti rendszeres felülvizsgálat. A cél annak megvizsgálása, 
hogy elértük-e a kívánt célt, felléptek-e nem kívánt hatások, a választott 
mértékek megfelelően ösztönöznek-e, stb... ?  

- Vannak-e jelentős regionális vagy mentalitásbeli különbségek az igénybe vevő 
csoportok között, milyen státust cserélnek HISZÜK-re ? 

- Számukra az iskolai végzettség szerint differenciált juttatás, díjazás előnyös, 
bár a programba való bejelentkezés 3 megyés régiónként, normális vagy 
hátrányos és halmozottan hátrányos településenként erősen eltérő lehet. Ezt a 
negyedévente 5000 családos kvóta felhasználásánál úgyis tapasztalni fogjuk. 

- Andrásnak, a KSH-s kötődésűnek a javaslatát nagyon erősen pártolom a 
"fogyasztási egységre" vonatkoztatott díjazási rendszer számainak 
megjelenítésében. Egyesek számára - a mai jövedelmi viszonyok mellett - 
hihetetlenül magasnak, finanszírozhatatlannak tűnhet az eddigi táblázatban 
megjelenített, 4 vagy 5 gyerek után járó 800 ezer Ft/hó bruttó vagy egy milliós 
Ft/hó bruttó HISZÜK juttatás. Ha elvégezzük a "fogyasztási egységre" jutó 
korrekciót, akkor a számok sokkal barátságosabb összeget mutatnak majd, 
jobban eladhatóvá teszik a javaslatunkat. 

- Valahol néhány mondatot érdemes lenne arra is szánni, hogy a programba 
belépő és ott többlet gyermekek felnevelésébe kezdő családok milyen 
közösségi támogatásra számíthatnak megnövekedett lakótér igényük 
kielégítésében. 3-4 gyerek esetén már valószínű a külön nemű gyermekek 
előfordulása. ( Bérlakás építési, felújítási program és abban előre lépési 
lehetőség a család létszám gyarapodásához igazodóan...) Ezen a téren ismét 
nagy különbségek vannak és lesznek település típusonként. A kis települések 
lehetőségei sokkal korlátozottabbak mint a nagyközségeké, életképes kis vagy 
közepes városoké. Ezért célszerű típus lakáshoz jutási-juttatási modelleket 
kidolgozni és javaslatba hozni. Az üzleti alapon, befektetési és spekulációs 
céllal épített lakások megvétele vagy albérletként való használatba vétele a 
fiatal és közép korú ( 35-45 éves házasok ) többsége számára alig-alig 
megfizethető. Emiatt nőhetett az üresen álló lakások szám 550 ezer közelébe a 
dekonjunktúra időszakában. 

- Az " 1 család, 2 gyermek, 3 szoba, 4 kerék" választási szlogen, vagy 
célkitűzéshez a program szintjén vissza lehet térni, különösen ha 3-4 gyermek 1 
családban való felnevelését készítjük elő  

- Elképzelhetőnek tartom a nagycsaládosok használt, de üzembiztos 
személygépkocsihoz segítését közösségi támogatással, kedvezménnyel. 

- Támogatom a pályáztatás, elbírálás, környezet tanulmány ciklust is. A 
programnak való megfelelés a siker fontos feltétele. Ehhez tartozik a családjogi 
helyzet tisztázottsága, apaság, együttélés, gyermek nevelést vállaló családtag 



vagy más ismerős, kereszt szülő, stb. a szülők esetleges elhalása esetére, 
nagyszülők. Gyermekét egyedül nevelő anya vagy apa esete.  

- A család-mentor szolgálat többlet információval és szemlélet formálással is 
segítheti a munkaerő piacra való fokozatos visszatérést 4-6 órás napi 
foglalkoztatásban, ha ezt a szerződő igényli, lehetősége nyílik rá... 

- Fontosnak tartom a szemlélet formálást a HISZÜK program népszerűsítését a 
fiatalok családi életre nevelését. A most fókuszban lévő 35-45 éves nők, anyák 
mellett a fiatalabbak felkészítését azokra a kihívásokra és örömökre is amit 
megélhetnek egy jól működő 2-3 gyermekes családban. 

- Nemzetpolitikai célnak tartom a demográfiai viszonyok, arányok megőrzését a 
kárpáti térségben, mert ezek gyors felborulása nagy veszélyeket hordozhat, 
kiszolgáltatottá teheti a jelenlegi rezidens lakosságot. A nemzet mint kockázat 
közösség képes kell legyen arra, hogy a fennmaradásáért legtöbbet tevő 
családokat, ember párokat kiemelten támogassa, díjazza. Ennek a díjazásnak ki 
kell terjednie a felnőtt gyermeket már felneveltekre is a társadalmi 
igazságosság elvét érvényesítve. ( Nyugdíj rendszerbeli korrekciók...) 

- Nagy óvatosságot javaslok a programból való kizárási döntés meghozatalakor. 
Kissé provokatívan vetem fel a kérdést: Mi a teendő akkor, ha a 2 nevelő szülő 
egyike börtönbe kerül? Utána küldjük a 3-4 gyerekes család másik részét ??!!?? 
A sematikus logika, szabályozás vagy intézkedés számos esetben nem 
alkalmazható...(Szabadkai Antal) 
 
 

 
Írásban kaptam meg továbbá  
- Prof. Dr. Báger Gusztáv,  
- Prof. Dr. Bagdy Emőke és  
- Prof. Dr. Botos Katalin észrevételeit, melyeket szintén figyelembe veszünk a 

végleges változat megfogalmazásánál  
 

 

 


