
Emlékeztető az Összefogás a Gyermek és Családbarát Magyarországért műhely 
március 3-i üléséről, 

Párbeszéd a családbarát adórendszerről 
Résztvevő: 23 fő, készítette: dr. Szabadkai Attila, dr. Benda József 

Meditáció (Haraszti Zsuza) 
Megkértem Istent, hogy vegye el a büszkeségemet, de Ő azt mondta: nem 
Azt mondta, hogy a büszkeséget nem Ő veszi el, hanem nekem kell feladnom azt. 
Kértem Istent, hogy adjon nekem türelmet, d e Ő azt mondta: nem 
Azt mondta, hogy a türelem a megpróbáltatás mellékterméke, nem kapni,megszerezni kell.  
Kértem Istent, hogy adjon nekem boldogságot, de Ő azt mondta: nem 
Azt mondta,csak áldását adhatja- a boldogság rajtam múlik. 
Kértem Istent, hogy kíméljen meg a fájdalomtól, de Ő azt mondta: nem 
A szenvedés eltávolít a világ dolgaitól és közelebb visz Hozzá. 
Kértem Istent, hogy adjon  lelki fejlődést, de Ő azt mondta: nem 
Azt mondta, hogy a fejlődés az én dolgom, de hajlandó megmetszeni, hogy gyümölcsöt hozzak. 
Kértem Istent, hogy segítsen másokat szeretni, úgy, ahogyan  Ő szeret engem. 
 
Erre azt felelte: látom már kezded érteni Kértem erőt 
És Isten adott nehézségeket,amelyek erőssé tesznek. 
Kértem bölcsességet, És Isten adott problémákat, hogy megoldjam azokat. 
Kértem bátorságot, És Isten adott veszélyeket, hogy legyőzzem azokat  
Kértem, adjon szeretetet, És Isten adott gondterhelt embereket, hogy segítsek rajtuk. 
Kértem kegyelmet. És Isten adott lehetőségeket. 
Semmit sem kaptam, amit akartam és mégis megkaptam mindent amire szükségem volt. 

 

 

 
 

 

KULCSÁR KRISZTINA; GONDOLATOK A CSOPORT ÉPÍTÉSRŐL 

 

- Fontos az egymás megismerésére törekvés, az „egymásra hangolódás”.  

- Jó technika a munka elkezdése előtt a „gőz leeresztése” egymás meghallgatása a „napi ügyekről”. 

- Szükséges a munkamegosztás kialakítása, téma-felelősök kijelölése. 

- Az eredmények / javaslatok fellövése – megosztása a neten 

- Ha működik az emil kapcsolat, később kevesebb találkozás is elég 

- A havonta 1 személyes/csoportos találkozás tartanak. 

- Megindult a tartartalmi munka 

 

 

Gyakorlatok a belső és külső figyelem fejlesztésére: 

Fókuszálás önmagamra, a társamra, a csoportfolyamatra   



Gyakorlatok a belső erő fejlesztésére  

 

 

  
 

 

Izer Norbert helyettes államtitkár NGM  

 

Az eddig meghozott intézkedéseken túl várható a családi kedvezmények további növelése, vagy 

kiterjesztése. A korábbi 100 000 család helyett napjainkban 1 000 000 család képes igénybe venni az SZJA 

és járulék kedvezményeket. 

 

 

Javaslatok, kérdések felvetése, moderátor: prof.dr. Báger Gusztáv 

 

- Dr. Csomós József :  „Bau-Kindergeld” bevezetése, német gyakorlat szerint, az építési költségek pl. 

adóból való elengedése, vagy visszatérítése?  

- dr. Szabadkai Attila: Van-e lehetőség a szociális juttatások és család támogatások automatikus infláció 

követését bevezetni? 

- Csomós József: Jól célzott intézkedés-e a CSOK? Mit tehetünk azokkal a családokkal akik kimaradnak? 

Elemezték-e a lakáspiacon a CSOK árfelhajtó hatását? 

- dr. Szabadkai Antal: Tervezik-e a kormányzat, vagy az önkormányzatok részéről szociális bérlakások 

építését/építtetését? 

- Dr. Benda József: a családi adókedvezmény miért nem jár egyetemi hallgatók után? 
 

 


