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EMLÉKEZTETŐ + 

Az Összefogás a Gyermek és Családbarát Magyarországért Szakértői Műhely 

2017. november 24-i munkájáról 

Vendégünk volt Harrach Péter a KDNP frakcióvezető, és Gréczi Zoltán 

kabinetvezető helyettes úr. Jelen volt 32 fő. 

  
 

Benda József: Hogyan vélekedik, mit gondol - mi lenne hasznosítható a 300 oldalas 

tanulmányból, amelyen 2 éven át dolgozott csapatunk, és amelyről a KDNP 

kommunikációjában már megjelent a média csatornáin is több interjú. 

Harrach Péter: A KDNP úgy gondolkodik, ahogy a Műhely, a nemzeti érdek mentén,   

más eszközökkel, de ugyan az a cél.  

Az első számú nemzeti sors-kérdés a demográfiai helyzet. A felmérés - a Nézőpont 

Intézet kérdőíve, a legfontosabb elemei, ami ebből a csoportból indult ki. - A magyar 

valóság része a feministák szembehelyezkedő reakciója is. Arra kell törekedni, hogy 

a gyermekvállalási kedv növekedjen. A politika eszközei kisebbek, mint a miénk, 

civileké. 

A kampány hátráltatja a szakmai munka eredményeit, a kormányzás háttérbe szorul - 

az ellenzék minden ponton fogást akar találni. 

A társadalmi igazságosság kérdése nem maradhat háttérben, pl. könnyített 

törlesztések, 135.000 családnak bedőlt a hitele – különböző nehézségi helyzetben 

lévő embereken akarnak segíteni – választások utánra marad ezeknek a gondoknak 

az orvoslása.  

Harrach Pétert megdöbbentették a tanulmány adatai, mely szerint, az 1,6 milliós 

korcsoportban a fiatalok 30%-ának egyáltalán nincs párkapcsolata, 41%-nak pedig 

nincs gyermeke.  

Reményre ad okot, hogy 25% nyitott a gyermekvállalásra, ami 400 000 embert jelent. 

Az ide vonatkozó fotók ütötték ki a biztosítékot a liberális világban – ezeket 

kommunikáltuk a médiában. Konkrét törvénymódosítási szöveggel még nem tudnak 
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előállni a kampány időszakában – de mindenképpen szeretnék megvalósítani. A 

továbbiakban beszélgetésre számít, amiből tanulni szeretne a további munkájához. 

Benda József:  

A Hivatásos Szülő program megoldást jelenthetne a népességfogyásra, mert több 

társadalmi réteg számára nyújt életpálya modellt.  

Harrach Péter: A miniszteri meghallgatás évente van, megemlítette ezt a programot. 

A miniszter szerint a most létrejövő Családpolitikai Intézet (Család-, Ifjúság- és 

Népesedéspolitikai Intézet) - amely az államtitkársághoz kapcsolódik - munkáján 

keresztül kellene erről tárgyalni. Nem pártok kapják a feladatokat, hanem 

kormányzati szervek és azokhoz csatlakozó parlamenti formációk.  

A munka és család program az, ami még az ellenzék előtt is átmegy. Harrach Péter a 

távmunkát tartja legalkalmasabbnak. 1998-ban még ez nem, de mostanra megérett 

arra, hogy a munkavállalói igényt a munkaadók is elfogadják. A részmunkaidő is 

járható út, de bérproblémát jelenthet egy családnál. A fentiekre nemzetközi példák is 

vannak. 

A Hivatásos Szülő program esetében a „megélhetési gyermekvállalás” lehetőségét ki 

kellene zárni – mert biztos, hogy ez ’bejönne’ – ezért a kijelentésért rasszizmussal is 

vádolhatnak, de meg kell harcolni ezt a küzdelmet. Ezért azon kell gondolkodni, hogy 

végzettséghez, érettségihez kötött legyen-e? Azt látná jónak, hogy GYED-szerű 

kapcsolódás legyen, előzetes munka, de ennek megítélése mélyebb ismereteket 

igényel. 

  
 

Benda József: 1-2 gyermek esetén a távmunka megoldás, de 3 vagy több 

gyermeknél egy ember teljes munkaidejét igénybe veszi néhány éven keresztül a 

gyermekekről való gondoskodás. A felmérés szerint a populáció 1/3-a nyitott lenne 

erre, nem a társadalmi ellenállással kellene szembe menni, hanem kielégítenének 

egy   méltánytalanságot orvosló igényt. Ez nővédelmi program is. Az előzetes 

munkához kapcsolás nem szerencsés, mert így is kitolódik az első gyermek 
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születése. Megrendelésre szívesen készítenénk kutatást, tanulmányt a rendkívül 

komplex munka és család összehangolása témából. 

Harrach Péter: Úgy fogalmazok, hogy szabad döntés joga nem érvényesül a magyar 

társadalomban, mert mindenki szabadon választhatja a hívatás kizárólagosságát, a 

kettőt együtt, de nem választhatja a kizárólagos gyermeknevelést, mert nem tudja 

eltartani a családját. Képviseljük ezt a programot, de vita lesz belőle – ez pedig 

kérdéses a kampányt illetően. 

Várfalvi Marianna: a Hivatásos szülő programhoz kapcsolódóan, az elöregedő 

népesség hosszabb élettartamából fakadó gondozásra szoruló idősek ápolása is 

megoldódhatna. 

Benda József: Az elnéptelenedő, ipartól távol eső térségekben munkahelyeket is 

jelenthetne a program, tehát gazdaságélénkítő szerepe is lenne. A választásokig 

fennmaradó időt ezeknek a programoknak az előkészítésére (törvény) jól ki lehetne 

használni, hogy startra kész legyen, amikor eljön az idő. Az a korosztály, akit meg 

kell szólítanunk, igen rövid időn belül kilép ebből a gyermekvállaló életkorból. 

Harrach Péter: Egy konzultáció sorozat kezdetét meg lehetne indítani, az 

államtitkárság nyitott a párbeszédre – ha az Intézmény (KINCS) létrejön. 

A felmérés az anyagiak hiányára vezeti vissza a népességcsökkenést, de nem a 

leggazdagabbaknak van több gyereke – ez a tény bizonytalanná teszi e tézis 

hitelességét. 

Benda József: Két lába van a programnak: az anyagi és a képzési láb, amely az 

egyedülállók kapcsolatépítést is segítheti.  

Monostori András: kidolgoztuk szülő kötvény javaslatot, amelynek lényege, hogy a 

gyermek születésével az állam indít egy előtakarékoskodási lehetőség, amely a 

majdani nyugdíj összegét kiegészítheti, és bárki fizethet hozzá. 

Ifj. Fekete Gyula: TB kötvény néven javasolt megoldást egy lakossági 

előtakarékoskodásra, amely kezelni tudná a fiatal anyák potenciális állásvesztésének 

kockázatát. 

Prof.dr Botos Katalin és dr. Szegő Szilvia a gyermekek számával arányos nyugdíj 

koncepcióját távollétükben Benda József ismetette. 

Harrach Péter: Nyugdíj kérdésekben az Államkincstár élén álló Mészáros József a 

kompetens, hozzá lehet fordulni, illetve az ő szakértőivel lehet megbeszélni. Az 

egyéb gazdasági kérdések a Gazdasági Minisztérium hatásköre, ami egy kicsit 

nehezebb kérdés, de egy megbeszélés ott sem lehetetlen. Ezeket az egyeztetéseket 

szívesen segíti. 

Csomós József: Lakás-koncepció, a bankok hitelkonstrukcióinak 

összehasonlíthatósága, kamatkockázat - minél hosszabb ideig változatlan legyen, 
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lakástámogatás: 1-3 gyerekig arányosan, a Nemzeti Bank láthatóan felhasználta 

javaslatainkat, köszönjük! Szükség volna még átmeneti lakásokra a családoknak, a 

lepusztult lakások állami fölvásárlása, felújítanák, a beköltözők lizingelhetnék és 

átmenne az ő tulajdonukba – ez a nem CSOK-os népesség.  

Házat-hazát program most köt szerződést az EMMI-vel, kapott támogatást. 

Budaházy Edda: A 444, HVG és mások támadásaival szemben keményebb média 

megjelenést szorgalmazunk. Sok népesedéssel foglalkozó szervezet van -  pl. 

Kerekasztal, Három Királyfi és más szervezetekkel együttműködhetnénk. 

 

 

  

 

 

Harrach Péter: A belső kommunikációt megújítottuk, Facebook oldalon is megjelent a 

KDNP, itt is a támogatókat meg kell szerezni. A civil háttér hiányzik - nem fizetett 

kommentelőkre gondol, mint amit a DK csinál. Szerénységünk megakadályozott 

abban, hogy a civil szervezetekre ráterheljük a politikát, de ha a világnézetből fakadó 

szemlélet azonos, ugyanazt a célt szolgáljuk más eszközökkel, egymás identitását 

tisztelve, akkor máris lehetséges az együttműködés. 

Harrach Péter: hétfőnként a sajtóosztály tart egy kommunikációs megbeszélést. Ha 

valaki felvállalná közülünk, hogy csatlakozzon, szívesen látjuk. Az együtt 

szereplésnek nagyon óvatosan vagyok a híve a civilekre való tekintettel, de a finom 

együtt megjelenés lehetséges, ami nem bántja a civilek autonómiáját. A 

továbbiakban lehetséges egy közös sajtótájékoztató. 

Benda József: Mi jó a KDNP-nek, ha ő viszi a kormány elé, vagy mi visszük a 

nyilvánosság elé a munkánkat? 

Harrach Péter: Összehangolt együttműködés, lehet, hogy az államtitkárságon egy 

szakértői megbeszélésen többet érhetünk el, hamarabb közös nevezőre jutunk, mint 

ha ő viszi eléjük a kérdéseket, de nem lehet kizárni ebből a parlamenti frakciókat 

sem. 
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Harrach Péter: Kormányzati szinten létrejött a Családügyi kabinet. 

A végső szó a kormányzaté és ehhez csatlakozik a parlament munkája és a szakmai 

szervezetek – a kicsi eredményeknek is nagyon kell örülni – ha 10 

kezdeményezésből 2 sikeres, az már jó eredmény. 

Benda József: nagyon örülünk, a mi kezdeményezésünk volt, mint ahogy a családok 

éve, és a család és közösségfejlesztő intézet is. Hogy terítsük a kutatási 

eredményeket? Szívesen vinnénk konferencia formájában is a nyilvánosság elé. 

Harrach Péter: Mivel szakmai és nem politikai, leginkább civil szervezetként kell 

kommunikálni, mert az ellenzéki pártok egy saját hamis kép ellen szembenállók, 

ezért bármilyen nagy konferenciát lehet szervezni, de nem a kampány alatt, hanem 

csakis az után. 

Benda József: Hogyan tudnánk rendszeressé tenni az együttműködésünket? A 

műhely munkája, eredményei hogyan tudna beépülni a KDNP munkájába? 

Harrach Péter: Eddig is elég gyakran találkoztunk, továbbra is megmarad a 

rendszeres kapcsolat a társaságot képviselő személyekkel. A munka-család 

összehangolása kutatás, a média-kommunikációban, a nyugdíj, a gazdaság, a lakás 

és a szakértői konzultációk ügyében folytatjuk a tárgyalásokat. Ez 3-4 ilyen 

találkozást jelent. 

Készítette: Hidegné Hegyi Magdolna és dr. Benda József 

Bp., 2017. december 11. 


