
1 
 

Emlékeztető a munkaértekezletről, 2018. március 2. 
Készítette: Benda László. Résztvevők: 31 fő 

 

A meghirdetett napirend módosult, miután Prof. Dr. Mészáros József úr, a Barankovics Alapítvány, 

az Államkincstár, a TB, a Nyugdíjintézet elnöke másirányú elfoglaltsága miatt későbbre halasztotta 

részvételét. Így a neki is szánt prezentációt, amiben összefoglaltuk két éves működésünk eredményeit, 

egymás között tartottuk meg.  

 

A szokásos módon a közös munkát kiscsoportos ráhangoló foglalkozás előzte meg, mely alatt a belső 

figyelemre, társainkra való figyelemre és a munkafolyamatra való fókuszálást gyakoroltuk. 

 

  
 

Ezután Bacsó Anna, Benda József, Csomós József, Giday András, Monostori András, Szoboszlai 

Attila, Várfalvi Marianna előadták a 2 éves munka eredményeinek summázatát. 
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Monostori András hazánk riasztó termékenységi rátáját helyezte el a világ 222 országának sorában, 

majd a költségeket vetette össze a várható társadalmi haszonnal. 

Benda József a Kit érinthet a HISZÜK  35 év felett című felmérés adatait, megállapításait ismertette. 

Az 1600 kérdőívből kitűnt, a korosztály mindössze 58%-a házas, és 59%-ának van gyermeke. 

Tájékoztatást adott a felmérés a gyermekszámtól függő élethelyzetből adódó eltérő igényekről is. 

Giday András javasolta: felnevelt adófizető gyermekenként 15 eFt nyugdíj kiegészítés megfontolását. 

Csomós József a 4,2 milliós lakásállomány ésszerűbb felhasználására tett javaslatot figyelembe véve 

a lakáshozjutás, és lakhatásbiztonság szempontjait, valamint a lakáslízing lehetőségét. 

Szoboszlai Attila két percben összefoglalja a prezentáció előadásának formai tartalmi tapasztalatait, 

kiemelve túllépi az optimális időtartamot. A résztvevők kört formálva vitatták a prezentációt. 

Krasztev Emese: Hasznos a rendszerezés és a tömör szerkesztés . 

Jáky Miklós A választott Adam Smith mottó időszerűtlenné vált. A vidéki nagyszülők értelmiségi 

karrier reményében szinte elüldözik unokáikat a városokba, míg helyben is kézműves 
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szakemberhiány van. 

Hidegné Hegyi Magdi Az egyházak erősebb részvételét, és az egyéni hazafias önfeláldozást 

hiányolta. 

Benda József Enyhítette a kritikát, az egyházak oktatásban igenis részt vesznek. 

Budaházy Edda Javaslatcsomagot készíteni a döntéshozók felé a társadalmi összhatás kiemelésével. 

Ne csak a támogatandó elemekeről beszéljünk, hanem az ellentétes hatásúak lebontásáról is. 

Reichert Johann szerint a katasztrofális társadalmi folyamatok oka a gyermekhiány. 550.000 nem 

lakott lakás van. A CSOK-ra 180 MD-ot költött a kormány, de ennek csak árfelhajtó hatása lett. A 

fiatalok "messzebb" vannak a lakástól mint a CSOK előtt. 

Csicsely Szabolcs A lakásra címzett pénzek emelik a lakásárakat. A vállalkozók nyeresége a családok 

vesztesége. Nonprofit állami lakásépítő vállalat szükséges. 

Fekete Gyula A középkorban a gyermek volt az öregkori megélhetés biztosítása. Ma nincs 

visszacsatolás. A nyugdíj feltétele legyen az itthon dolgozó gyerek. 

Bacsó Anna Március 9-én megalakul a Magyar Közgazdasági Társaság Demográfiai Szakosztálya. 

Várja a jelentkezőket 

Benda László A gazdasági bizottság készüljön fel érvanyaggal a jelentős profitú gazdasági egységek 

ellentámadására, mert legjobb vevőik a gyermektelen szinglik. 

 

  

 

 

Benda József  

A Hivatásos Szülők program rövidített változatát szeretnénk társadalmi vitára bocsájtani.  

 

Kérünk mindenkit, hogy küldje el nekünk a látókörében lévő egyesületek, alapítványok, civil 

szervezetek, szövetségek, szak/mai szervezetek vezetőinek nevét és elérhetőségét, hogy elküldjük 

véleményezésre a szöveget. Ennek egyik formája lehet az írásbeli vélemény, másik formája a 

rendezvényhez, előadáshoz kötött vita. Kérünk mindenkit, hogy 1 héten belül küldje el a címeket, vagy 

szervezze meg a találkozót mielőbb.  

 

Budaházy Edda Vállalja a véleményeztetést széles körben, pl.: Vitézi Rend, Történelmi Családok 

Egyesülete stb. 

 

Benda József megköszöni a munkát, legközelebb áprilisban lesz tanácskozás, májusban pedig 

konferenciát szervezünk, melyről hamarosan küldjük a tájékoztatót.  

 

 

Budapest, 2018. március 5. 


