


1

JÖVŐNK A GYERMEK
Adalékok a népességgyarapodás  

társadalmi programjához I.

Kivonat a tanulmánykötetből
2018 

Kiadja: 

Összefogás a Gyermek- és Családbarát Magyarországért
 Szakértői Műhely

További információk: www.plusz1baba.hu  
A javaslatokat, megjegyzéseket az alábbi címen várjuk: plusz1baba@gmail.com

A készülő könyv előrendelhető ezen a LINKEN!

Készült 1000 példányban

http://www.plusz1baba.hu
mailto:plusz1baba%40gmail.com?subject=Tov%C3%A1bbi%20inform%C3%A1ci%C3%B3%20k%C3%A9r%C3%A9se
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD2-XpJd0BaiqTB0eR_zFlqrkb0KqaCnYRqMVdi8a0Lv_K2g/viewform?vc=0&c=0&w=1


2

Tartalom

Vezetői összefoglaló .......................................................................................................................................3

1. A program aktualitása .............................................................................................................................5

2. A kihívás, helyzetkép  ...............................................................................................................................6
2.1. A születések számának alakulása ....................................................................................................6
2.2. Várható trendek  ................................................................................................................................7
2.3. Megoldási kísérletek, a beavatkozások eredményessége ..............................................................8
2.4.  A folyamatok hátterében a szocializáció áll ..................................................................................9
2.5. A kisgyermekkori fejlődés pszichoneurológiája .............................................................................9
2.6. Társadalompszichológiai folyamatok ............................................................................................10
2.7. Gyermekintézményi ellátás csecsemőkorban ...............................................................................11

3. Az alkotási folyamat  ..............................................................................................................................12

4. A Szakértői Műhely javaslatai ...............................................................................................................13
4.1. Demográfiai stratégia kidolgozása  ................................................................................................13
4.2. Család- és Közösségfejlesztő Minisztérium ..................................................................................14
4.3. A „Hivatásos Szülők” (HISZÜK) életpályamodell .........................................................................16
4.4. A gyermeknevelés elismerése a nyugdíjban .................................................................................17
4.5. Nemzeti lakásprogram ....................................................................................................................17
4.6. Szülőkötvény ....................................................................................................................................18
4.7. A gyermekvállalás ösztönzése adócsökkentéssel .........................................................................18
4.8. A gazdasági értéklánc újragondolása ............................................................................................19
4.9. Társadalombiztosítási kötvény .......................................................................................................19
4.10. A társadalombiztosítás finanszírozása ........................................................................................19

5. Várható eredmények  .............................................................................................................................21

Hivatkozások ................................................................................................................................................22
Melléklet .......................................................................................................................................................23



3

Vezetői összefoglaló

Magyarország 2010 óta élen jár a családok támogatásában. Megindult egy olyan folyamat, amely 
hosszú évtizedek után utat nyithat a nemzet újjászületéséhez. Bár a népességfogyás megállítása 
még egy előttünk álló feladat, az új parlamenti ciklusban eljött az ideje a családok helyének, szere-
pének újragondolására a társadalmi-gazdasági folyamatokban. 

1. Napjaink népesedési mutatói további cselekvésre sarkallnak. A jelenlegi termékenységi szint 
stabilizálódása vagy csökkenése — reális feltételezések szerint — az országot egyre meredekebb 
demográfiai lejtő felé vinné, amely tovább gyorsuló népességfogyással és a lakosság radikális 
elöregedésével járna. 

2. Egyszerű becslés alapján, 70 éves átlagéletkorral számolva, évente 130–140 ezer újszülöttre lenne 
szükségünk a 9–10 milliós lélekszám fenntartásához, illetve az infrastruktúra és az intézmény-
rendszer gazdaságos működtetéséhez. Ezt a célt kellene elérnünk. 

3. A negatív kimenetelű forgatókönyvek számbavétele a népesedés- és családpolitika újragondolá-
sát teszi szükségessé. A kedvezőtlen trend megfordításában az időtényező meghatározó jelen-
tőségű. A következő 1–2 évben még lehetőségünk van egy eredményes program megvalósí-
tására.

4. A szülőképes kor felső határán van az utolsó, jelentős létszámú generáció, amely képes lehet 
a fenntarthatóságot biztosító utódnemzedék (a harmadik hullám) elindítására. A korosztály női 
tagjainak száma évente várhatóan kb. 5 ezer fővel csökken. 

5. Az eddigi családpolitikai intézkedések, bár növelték a termékenységet, nem vezettek trendvál-
táshoz. Egy rövid, közép és hosszú távú, átfogó, sokoldalú nemzeti népesedési, család- és 
közösségfejlesztési stratégiára van szükség a nemzet jövőjének biztosításához. Egy ilyen 
terv kidolgozásának most értek meg a feltételei. 

6. A téma hazai és nemzetközi szakértői között vannak, akik a népességszám hosszú távú biztosí-
tásához a migrációt is kívánatosnak tartják. Mi, a bevándorlás támogatása helyett, fontosabbnak 
véljük a gyermekvállalási kedv elősegítését.

7. Az elmúlt időszak családbarát intézkedéseinek iránya kedvező, mégis azt kell látnunk, hogy nem 
érték el a kívánt hatást. A 2010-ben hivatalba lépett kormány nyolc tárgykörben összesen 39 
intézkedéssel javította a családok helyzetét, támogatta a gyermeknevelést, a kisbabák világra 
hozatalát (EMMI 2017: 105), a támogatás összege 8 év alatt több mint a kétszeresére, a GDP-n be-
lüli aránya pedig 3,5%-ról 4,8%-ra emelkedett. Ezen elismerésre méltó intézkedések után a kor-
mányzat előtt még számos születésösztönző program lehetősége áll.

8. Megközelítésünk két sarokköve az elkerülhetetlen szemléletváltás igénye és a transzdiszcipli-
naritás. Szakértői műhelyünk, a Barankovics Alapítvány támogatásával több mint 200 szakember 
közreműködésével három éve dolgozik a probléma föltárásán és megoldási javaslatok kidolgozá-



4

JÖVŐNK A GYERMEK
Adalékok a népességgyarapodás társadalmi programjához I. 

sán.1 Tagjaink a legkülönbözőbb tudományterületekről érkeztek, így elemzéseink a pszichológia, 
a szociológia, a szociálpszichológia, a közgazdaság tan, a neveléstudomány, a statisztika, 
a demográfia, a teológia, a filozófia és más szakterületek által feltárt jelenségekre együttesen 
támaszkodnak.

9. A népesedés kérdése megközelítésünkben nem pusztán „demográfiai” téma, hanem csa   lád- 
és társadalomlélektani, társadalomszervezési, társadalompedagógiai, teo lógiai feladat, 
amely a szülőpár és a közösségi védőháló szellemi, lelki állapotától a gazdasági feltételekig 
a probléma sokrétű megértését igényli. 

10. Júniusban megtartott konferen ci  ánk után egy átfogó tanulmány kö    tettel jelentkezünk, 
amely ha   ma        rosan megvásárolható lesz a köny    vesboltokban. Eddig is folyamatosan tettünk ja-
vaslatokat a kormány illetékeseinek, amelyek közül számos már beépült az döntési folyamatokba 
(családok éve, népességkutató intézet, nemzeti konzultáció stb.). 

11. A gyermekvállalást és a családstabilitást befolyásoló tényezőket szélesebb spektrumban értelmez-
zük az eddigi szakirodalomnál. A személyek és családok döntéseiben meghatározó jelentőséget tu-
lajdonítunk a személyes múlt történéseinek, a családtagok és a családok belső minőségének, a jelen 
életfeltételeinek, és a jövőben várható eseményeknek.

12. Mivel a szülőképes korosztály létszáma évről évre jelentősen csökken, szakértői műhelyünk a leg-
sürgősebb feladatnak a 35 éves kort betöltött, nagy létszámú generációk megkérdezését látta, 
annak érdekében, hogy megtudjuk, mire lenne szükségük még egy gyermek vállalásához. 

13. Parlamenti megbízásra, a Nézőpont Kutató Intézet közreműködésével 2017-ben reprezentatív 
vizsgálatot végeztünk. A kutatás megállapításai szerint a 35–44 éves korosztály 25%-a, közel 400 
ezer fő egyértelműen szeretne még egy gyermeket. A szükséges intézkedések gyors megvaló-
sítása esetén ez – néhány év távlatában –, a jelenleg várható létszámon felül további nagyszámú 
újszülöttet (100–120 ezer gyermeket) jelenthetne. 

14. Javaslatainkat rangsorolva egy ütemtervbe illesztettük, kiválasztva azokat, amelyek a legkisebb 
befektetéssel, a legrövidebb idő alatt, a legnagyobb eredményességgel vezethetők be. Ezek sze-
rint az egyik legerőteljesebb hatás a „Hivatásos Szülők” életpályamodellel, majd a transzfer-
hatások miatt a nyugdíjkiegészítéssel és a „Nemzeti Lakásprogrammal” érhető el. 

15. A részletesen kidolgozott „Hivatásos Szülők” életpályamodell szerint azok, akik hajlandók leg-
alább három gyermeket törvényben meghatározandó feltételek szerint vállalni, méltányos jöve-
delmet kapnának, és képzési folyamatban vennének részt, amelyhez egy lokális családvédelmi 
támogatás járulna. 

16. Kutatásunk megerősítette, hogy jelentős társadalmi igény van a „Hivatásos Szülők” életpálya-
modell bevezetésére. Egyszerre tudunk támaszkodni tehát a kormányzat eltökélt családpoliti-
kájára és a társadalomban meglévő igényekre.

1 A kiadvány a Jövőnk a gyermek. Adalékok a népességgyarapodás társadalmi programjához I. című tanulmánykö-
tet összefoglalása. A kötetet – amely hamarosan megjelenik a könyvesboltokban – Báger Gusztáv és Benda 
József szerkesztette. Írta, illetve a műhelymunkában részt vett több mint 200 szakértő.
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1. A program aktualitása

Napjaink népesedési jelenségei alapos átgondo-
lást igényelnek. Ha változtatni akarunk a ked-
vezőtlen tendenciákon, újra kell gondolnunk 
az élet forrásának, a család működésének fel-
tételrendszerét. 

A demográfiai helyzetünket sokan vizsgál-
ták az elmúlt évtizedekben, számos javaslat 
és intézkedés született a trend befolyásolásá-
ra, ám ezek a mai napig nem változtatták meg 
a reálfolyamato kat. A számszerű eredmények 
felmutatásához az okok mély megértésére és 
komplex, átfogó, sokrétű stratégiára van 
szükség. Tanulmányunkban ezért elsősorban azt 
vizsgáljuk, hogy milyen okok ját    szanak szerepet 
a kedvezőtlen népesedési viszonyaink alakulásá-
ban, lehetséges-e, és hogyan, a népességfogyás 
megállítása, és ha igen, milyen eszközrendszer 
áll ehhez rendelkezésünkre. Javaslatainkban 
a termékenység javításának új lehetőségeivel 
és módszereivel foglalkozunk. Feltételezésünk 
szerint a javaslatok megfontolása és ütemes 
bevezetése 1–2 éven belül dimenzióváltást 
hozhat a termékenység alakulásában.

Nyilvánvaló, hogy a gyermekvállalás első-
sorban két ember, a házaspár legszemélyesebb 
döntése. Az egyik legfontosabb társadalompoli-
tikai feladat, hogy a személyes vágyakat, kíván-
ságokat egyeztesse a társadalom perspektivikus 
igényeivel, a személyes érdekeket szinergiába 
hozza a nemzet érdekeivel, helyreállítsa a ma-
gánérdek és a közjó viszonylatában évtizedekkel 
ezelőtt megbomlott egyensúlyt. 

További célirányos intézkedések hiányában fel-
gyorsuló mértékű népességcsökkenés várható. 
Olyan társadalmi, települési és családi környezet 
megteremtésére van szükség, amely száműzi a hi-
tetlenséget, a tehetetlenséget, a bizalmatlanságot, 

és amely felébreszti közösségeink és családjaink 
önfejlesztő, öngyógyító erejét.

A Szakértői Műhely szeretne közreműködni 
egy határozott, számszerűen tervezhető és ellen-
őrizhető hosszú távú népesedési stratégia ki-
alakításában, amely tudományos megalapozott-
sága mellett széleskörű politikai és társadalmi 
támogatást is élvez. 

A következő években a legnagyobb létszámú 
évjáratok 35%-kal lesznek kevesebben. Az időté-
nyezőnek tehát meghatározó szerepe van a si-
keres beavatkozásban. Csak a következő egy-
két évben van esély egy fordulatot felmutató 
program megvalósítására.

Munkacsoportunk több mint 200 önkéntes 
közreműködésével azért jött létre, hogy megta-
láljuk a hazánkat (is) érintő demográfiai kihívás 
gyökereit, társadalmi hátterét, és ennek isme-
retében egy olyan összetett, eredményt hozó 
stratégiai terv kidolgozásához kezdjünk hozzá, 
amely a megoldásokra, sőt az új lépésekre fóku-
szál. A folyamat egyik eredménye ez a rövid átte-
kintés a problémák vélelmezett okairól és a meg-
oldási javaslatokról. Az itt közölt megállapítások 
széleskörű szakirodalmi elemzését a hamarosan 
megjelenő terjedelmes tanulmánykötet tartal-
mazza, melynek kiadása folyamatban van. 

Ebben az összefoglalóban áttekintjük a társa-
dalmi kihívás legfontosabb tényezőit, és a meg-
oldási javaslatokat, várható eredményességük 
szerint rangsorolva. Három ütemet valószínű-
sítve bemutatjuk a gyors beavatkozást feltéte-
lező akciótervek azon elemeit, amelyekről úgy 
véljük, hogy pár éven belül meghozhatják a várt 
eredményeket, és ennek érdekében – a teljesség 
igénye nélkül – felvázolunk néhány komplex 
stratégiai javaslatot. 
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2. A kihívás, helyzetkép 

2 Forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_wdsd001a.html (Letöltés ideje: 2018 
szeptember 18.)

3 Népességünk által elszenvedett traumákat tovább növelték a XX. század vesztes háborúi.
4 A CIA, az AEÁ Központi Hírszerző Ügynökségének 2015-ös adatai. Az évről-évre közzétett (legutóbb 233 

államot tartalmazó) listán Magyarország a 206-dik helyen végzett. Lásd: [Szerző nélkül] (2016): Demo-
gráfiai lejtő: egy sorban a polinéz szigetekkel. HVG május. 4. https://hvg.hu/hetilap/2016.19/201619_de-
mografiai_lejto_magyarorszag_egy_sorban_egy_polinez_szigettel (Letöltés ideje: 2018. október 26) 

A magyar népesség fogyása – a világon egye-
dülálló: a születésszám-csökkenés megszakítás 
nélkül negyven, a fogyás harminc éve tart (De-
mény 2016: 308). 1980 és 2018 között 931 ezer fő-
vel csökkent a népesség száma, az élveszületések 
száma 57 ezerrel.2 A KSH számítása szerint 2100-
ban már csupán 5,2 millión élnek majd Magyar-
országon, ráadásul az akkori népességnek több 
mint 36%-a 65 évnél idősebb lesz (Kovács 2016). 
Mérséklődik a házasodási kedv, a megkötött há-
zasságok növekvő aránya bomlik fel (lásd Mellék-
let). A fiatalok jelentős része nem akar, vagy nem 
képes párkapcsolatot kialakítani. A széthulló 
családokban férfi és nő, de leginkább a gyermek 
sérül, ami tovább terheli a következő generációk 
mentális egészségét.

A fogyatkozó népesség kérdése itt-ott már 
a hatvanas években is megjelent, mégsem tör-
téntek hathatós intézkedések. Ma sem tekinti 
minden szakértő negatív jelenségnek a népes-
ségfogyást. A negatív folyamatot jelentősen tá-
mogatta a mai globális világrend számos közvet-
len és közvetett hatása, de van még esély a trend 
megváltoztatására.

A veszélyt jelző, többnyire nem szakmabeli 
szakértők, népi írók (Kodolányi János, Fülep La-
jos, Illyés Gyula, Fekete Gyula, Magyar Katolikus 
Püspöki Kar és mások) javaslatai korábban nem 
találtak utat a döntéshozók felé. 

2.1. A születések számának 
alakulása

Tanulmányunkban a születések számára helyez-
zük a hangsúlyt, mert elsősorban ez biztosítja 
a kultúra folyamatos reprodukcióját. 

Magyarország jelenlegi területére vetített él-
veszületések száma már a XX. század elejétől 
csökkenő trendet mutat, ám az 1930-as években 
ez a trend megfordult (Faragó 2011). A II. világ-
háborút követően a nyugaton „baby boom”-nak, 
nálunk „Ratkó-korszak”-nak nevezett időszak-
ban emelkedést figyelhettünk meg, amit 1954-
től zuhanásszerű csökkenés követett. 8 év múl-
va, 1963-ben már mintegy 100 ezerrel keve  sebb 
az élve születések száma (KSH 2011:17). A világ 
20 leggyorsabban csökkenő lélekszámú országa 
közé tartozik Magyarország3. 224 ország közül 
világviszonylatban az utolsó 10%-ban talál-
ható. Európában, a volt szocialista országokkal 
hasonló helyzetben, az utolsó helyek egyikén ál-
lunk.4 

A termékenység változásának van egy ritkán 
vizsgált aspektusa: a családméret változásának 
folyamata. Ez azért érdemel különös figyelmet, 
mert egyrészt rámutat azokra a körülményekre, 
amelyek nem olvashatók ki a termékenységi át-
lagokból, másrészt a lehetséges célkitűzéshez is 
információt nyújthat. Erre később visszatérünk. 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_wdsd001a.html
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Az 1. ábrán pontozott vonal jelzi a termékenység 
csökkenést, ami az 1980-as évektől indult meg. Nem 
változott a gyer    mektelen, az egy- és a háromgyer-
mekes nők aránya a populációban (folytonos vona-
lak), megnőtt a kétgyermekeseké, miközben jelen-
tősen csökkent a négy és több gyermeket nevelők 
száma (oszlopok). Vagyis – a hatvanas évekhez ké-
pest – a négy- és többgyermekesek számarányá-
nak lényeges visszaesése és a kétgyermekesek 
arányának a növekedése a legnagyobb változás 
a családok méretében. A termékenység zuha-
násával tehát a nagycsaládok népességen belüli 
visszaszorulása járt együtt. A folyamat egyér-
telműen mutatja, hogy a nagycsaládok számá-
nak célzott növelése lehet az egyik megoldás 
a termékenységi átlag növelésére. 

2.2. Várható trendek 

A várható születésszámok rendkívül kedve-
zőtlen képet mutatnak, ami néhány évre előre 
viszonylag könnyen kiszámítható. A KSH által 

5 Kapitány Balázs meglehetősen költséges megoldásnak látja a kismértékű növekedést: „a jelenlegi növekedés 
mögött a 2014-es népesedéspolitikai csomagot – gyed extra, testvérgyes és társaik – feltételezhetjük. Amikor 
most egy viszonylagos sikerről beszélünk, érdemes azt is szem előtt tartani, hogy ezt milyen áron, milyen ha-
tékonysággal sikerült elérni.” (Kapitány 2017).

nyilvánosságra hozott adatokat figyelembe véve 
visszamenőleg kiszámítható a korcsoport teljes 
létszáma, amellyel elosztva az évente megszü-
letett gyermekek számát, megkapjuk a  termé-
kenységet. Ennek átlagával számolva előrevetít-
hető az újszülöttek várható száma (2–3. ábra).

Potenciálisan „termékeny” korcsoportnak 
a 15–45 év közötti női populációt tekinthetjük 
A szülőképes korú nők száma az ezredforduló óta 
csökkent, 2 millió alá esett, amit további erőtelje-
sebb csökkenés követ. Bár 2016-ban valamelyest 
nőtt a születések száma, ez a növekedés – min-
den bizonnyal – az ún. „kapuzárási pánik”-nak 
volt betudható.5 Saját számításaink azt mutatják, 
hogy (amennyiben nem dolgozunk ki, és hajtunk 
végre egy koherens stratégiát), a következő 10 
évben további 20–25%-os születésszám-csökke-
nés várható. A trendfordulás eléréséhez a kö-
vetkező években legalább évi 10–15%-kal több 
gyermek világrahozatalára lenne szükség, 
amit később – a szülőképes korosztály jelentős 
csökkenése miatt – már csak a termékenység 
erőteljes emelkedésével lehetne elérni. 

1. ábra. A nők gyermekszám szerinti százalékos aránya és a teljes termékenységi arány (TTA) 1960–2011 (KSH)
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Mivel nemcsak kevesebben, hanem öregebbek 
is leszünk, ezért a népességcsökkenés folyamata 
nem áll meg 2025-ben, hanem ez a folyamat fel-
gyorsulva halad tovább (tóth i. 2016: 34).

Egyszerű becsléssel kiszámítható, hogy éven-
te 130–140 ezer újszülöttre lenne szükség a 9–10 
milliós lakosság fenntartásához.6 A jelenlegi 90 
ezer körüli születésszám egy 6,3 milliós po-
puláció újratermelését fedezi.

6 Feltételezve a 70 év körüli átlagos életkort, és azt, hogy évente közel azonos létszámban születnek a gyermekek.

2.3. Megoldási kísérletek, 
a beavatkozások eredményessége

A gazdasági ösztönzők termékenységre gyako-
rolt hatását sokoldalúan vizsgálták a hazai és 
a nemzetközi szakirodalomban (Kapitány – spéDer 
2007: 137). Hazánkban az elmúlt évtizedekben 
a népességcsökkenés megakadályozására hiva-
tott legfontosabb intézkedések (1967: gyes, 1984: 

2. ábra. A 15–45 év közötti nők várható létszáma 2000 és 2030 között

3. ábra. Születésszám-előrejelzések, 2006–2025, a KSH forrásaiból készítette Benda József
Forrás: s://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html (Letöltés ideje: 2018. október 29.)

https://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html
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gyed, 1993: gyet, 2011: csad) eredménye az volt, 
hogy a hatálybalépést követő 1–2 évben kissé 
stabilizálták a születések számát.7

Bár az elmúlt időszak családbarát intézkedé-
seinek iránya kedvező, mégis azt kell látnunk, 
hogy nem érték el a kívánt hatást. A 2010-ben 
hivatalba lépett kormány nyolc tárgykörben 
összesen 39 intézkedéssel javította a családok 
helyzetét, támogatta a gyermeknevelést, a kis-
babák világrahozatalát (EMMI 2017: 105), a támo-
gatás összege 8 év alatt több mint a kétszeresé-
re, a GDP-n belüli aránya pedig 3,5%-ról 4,8%-ra 
emelkedett.8 Az elismerésre méltó intézkedések 
után is biztosak vagyunk abban, hogy a kor-
mányzat családtámogató, születésösztönző le-
hetőségeiben még hatalmas tartalékok rejlenek.

A megoldandó feladat rendkívül nagy, több 
évtizedes elmaradásokat kell pótolni, he  -
lyenként újragondolni a társadalmi alrend-
szerek működését. Demény Pál így fogal   maz: 
„A kormánynak »nem szokványos« mó   don kell 
majd gondolkodni, és keresni a hatékonyabb in-
tézkedéseket, és alkalmazni is ezeket. […] Igen 
nagy feladatról van szó, amelyet a demográfu-
sok és más társadalomtudósok nagyrészt figyel-
men kívül hagynak” (Demény 2016: 296). 

Ahhoz, hogy a születések számában lényeges 
elmozdulást láthassunk, a mélyebb okok meg-
értésére épülő komplex, sokoldalú, átgondolt 
demográfiai stratégiára van szükség. Egy 
gyermek- és családbarát társadalmi környezet 
felépítéséhez újra kell gondolnunk a család sze-
repét, sikeres működésének feltételeit, a fize-
tett munkához való viszonyát a fenntartható 
társadalom újratermelési folyamatában.

7 Vannak kutatók, akik eredményesebbnek látják e beavatkozásokat (vuKovich 2000: 467).
8 A jelenlegi szakpolitika „igen pazarló, nagyon költséges és kevéssé hatékony” (szurovecz 2016).

2.4.  A folyamatok hátterében 
a szocializáció áll

Miért térünk ki külön a család és a gyerme-
kek fejlődéséhez szükséges körülmények fon   -
tosságának hangsúlyozására? Azért, mert – a pszi-
chológiai kutatások szerint – hosszútávon ezek 
határozzák meg a társadalom mentális egész-
ségét és a reprodukciós képességét. 

A gyermekek szocializációjának elsődleges 
színtere a család, majd ezt követően a gyermek-
gondozási intézmények, az iskolarendszer, a kor-
társ közösségek és a média. A legújabb kutatá-
sok szerint (Benda 2015, 2018) a kommunizmus 
idejében történt tudatos családrombolás, 
a csecsemőgondozás hiányosságai, az iskolai 
szocializáció anomáliái és a virtuális világ 
kedvezőtlen hatásai felől ered a társadalmi 
problémák jelentős része, amelyek a nemzet 
értékrendjében, lelki állapotában, és a termé-
kenység alakulásában is megmutatkoznak. 

Amikor a születések számát elemezzük, nem 
elégséges tehát az aktuális társadalmi érték-
rend, a nők munkaerőpiaci helyzete vagy gaz-
dasági ösztönzők figyelembevétele. Csak az 
egymásba fonódó generációk történelmi foly-
tonosságába ágyazott társadalmi, közösségi 
és családi életformákat szemlélve tudjuk meg-
érteni a demográfia alakulását, és kialakítani 
egy eredményes népesedési stratégiát. Ezért rö-
viden kitérünk ennek társadalomtörténetére is.

2.5. A kisgyermekkori fejlődés 
pszichoneurológiája

A szeretetteljes, testközeli anya–gyermek 
kapcsolat az alapja a felnövekvő gyermek szo-
ciális, érzelmi, utódgondozási, intellektuális stb. 
képességeinek (BowlBy 2009). A csecsemőkorban 
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megtapasztalt intim kötődés nélkül a gyerme-
keknek és a felnőtteknek egyaránt életminő-
ség-romlással, elmagányosodással, egészségügyi 
kockázatokkal kell számolniuk. Egy nagy min-
tás kutatásban (harris 2018) kimutatták, hogy 
a gyermekkori traumák agyi-strukturális el-
változásokat okoznak, amelyek drámaian be-
folyásolják a gyermek kapcsolódási képessé-
gét, elköteleződési hajlandóságát, felnőttkori 
egészséget, és korai halálhoz vezetnek. 

A megfelelő népességszám kialakításán túl 
a nemzet mentális gyógyulásának, felemel-
kedésének, nemzetközi versenyképességének 
kulcsa a fogantatás pillanatától megvalósuló 
anya–gyermek és az őket körülvevő családi 
szeretetkapcsolatokban rejlik. 9

9 Az ábrán a házasságok és válások adatai 22 évvel korábbra vannak igazítva, hogy könnyen követhető 
legyen az adott évben született korosztály házasodás hajlandósága. A vízszintes vonal (’IV’), a népesség 
fenntartásához szükséges gyermekszámot mutatja. 

2.6. Társadalompszichológiai 
folyamatok

Ahogy a fejlődéslélektani kutatások mutatják, 
a később szülővé váló nemzedékek a csecsemő- 
és kisgyermekkorban megtapasztalt gondozási 
mintákat, szülői bánásmódot örökítik tovább 
a következő generációra. 

Mivel a születésszám hirtelen zuhanása az 
1954-ben kezdődött (4. ábra), ennek vizsgálatára 
kiemelt figyelmet fordítottunk. 

Az 1950-es évek egyik legerőteljesebb tár-
sadalmi folyamata az erőltetett iparosítással 
összefüggésben a nők munkába állítása volt. 
1975-ig a korábbi 25%-ról 75%-ra emelték a nők 
foglalkoztatását. A csecsemőket – hathetes (!) 

4. ábra: Három nemzedék születésszáma, házasodása és válása9

Saját szerkesztésű ábra az alábbi forrás alapján: http://www.ksh.hu/stadat_hosszu (Letöltés ideje: 2018. november 27.)

http://www.ksh.hu/stadat_hosszu
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gyermekágyi segély után – bölcsődékbe terelték, 
vagy a nagyszülők, szomszédok vigyáztak rájuk. 
Napos, hetes és hónapos bölcsődék működtek,10 
ami nem tette lehetővé a csecsemők szeretettel-
jes gondozását. Ennek a folyamatnak a (kisgyer-
mekkori szeparációs trauma) következményeit 
látjuk az egymást követő generációk viselkedé-
sében (transzgenerációs örökség).

Ahogy a 4. ábrán látjuk, 1954-től kezd zuhanni 
a gyermekszületések száma (‘A’ gene  ráció). 9 év 
múlva, 1963-ban, már 100 ezer gyermekkel keve-
sebb születik. Az A generáció még 97%-ban meg-
házasodott,11 de kényszerű munkába állítása 
miatt nem tudta átadni a ‘B’ generációnak a sze-
retetteljes gondoskodás élményét. Az ‘A’ generá-
cióban már a válások száma 25%-kal növekedett, 
és nem reprodukálta saját létszámát. 1963-ban 
fordul a trend, majd 1967-ben a gyes bevezeté-
se (10–13 ezer gyermekkel) növelte a születések 
számát, amit 1969 körül a „Ratkó-nemzedék” 
szülőképes korba lépése tovább növelt (‘B’ ge-
neráció). A második (‘B’) generáció – a szüleik 
által átélt szeparációs trauma következtében 
– már nem tudta megkapni, elsajátítani a kap-
csolódási, kötődési képeséget. Ez a csoport már 
csak 50%-ban kötött házasságot (50%-uk ma is 
nőtlen/hajadon, I. zóna). A kevesebb házasság-
hoz képest arányaiban duplázódott a válások 
száma. A ‘C’ generáció az 1990-es évektől lépett 
szülőképes korba, és nem hozta létre utódait (a 

10 A hetes bölcsőde azt jelentette, hogy hétfő reggeltől szombat estig az intézményben voltak a gyermekek.
11 Ez a generáció egy 2013-as vizsgálat szerint – a később születettekhez viszonyítva – arányaiban sokkal 

inkább meg is őrizte párkapcsolatait (szántó-susánszKy 2013: 46).

harmadik hullám nem jött létre, II. zóna). Ők ma 
28–48 évesek.

Amikor tehát ennek a generációnak szeret-
nénk segítséget nyújtani a párválasztásban és 
a gyermekvállalásban, nem hagyhatjuk figyel-
men kívül a döntéseik mögött meghúzódó sze-
mélyes sorsukat, élettörténetüket. 

2.7. Gyermekintézményi ellátás 
csecsemőkorban

Jóllehet csecsemőkorban a személyes anyai-szü-
lői gondozás tekinthető ideálisnak, vannak, akik 
a gazdasági kényszer vagy karriervágy miatt nem 
tudnak/akarnak otthon maradni gyermekeikkel. 
Számukra szükséges minőségi intézményes cse-
csemőellátást biztosítani. 

Az ötvenes-hatvanas években érvényesülő, 
elhibázott gyermek intézményi koncepció, az 
egész napos, hetes, hónapos bölcsődei ellátás, 
amely miatt a gyermekek nem kaphatták meg 
a szükséges anyai szeretetet, a személyre szóló 
gondozást, generációkra átörökített kedvezőt-
len hatásokkal járt (BenDa 2015). 

A kutatók ugyanakkor felhívják a figyelmet 
arra, hogy a minőségi bölcsődei nevelése elté-
rő eredményeket hordozhat, vagyis nagyon oda 
kell figyelni a bölcsődék minőségi fejlesztésére, 
nem elég a pusztán fizikai ellátás.
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3. Az alkotási folyamat 

12 A fejlesztési folyamat alapja a harminc évnyi iskola- és szervezetfejlesztő munkával kialakított korszerű 
„Humanisztikus Kooperatív Tanulás” program volt (BenDa 2007). 

Az elemzések vázlatából is látható, hogy 
a népességfogyás tünet, része és eredménye 
egy generációkon átívelő, hosszú társadalmi, 
közösségi és lelki-tudati folyamatnak. Már 
a megértése is komplex feladat, amely multidisz-
ciplináris megközelítést és a megszokott gondol-
kozásmódból való kilépést igényli. 

Abból indultunk ki, hogy a komplex probléma 
felfejtéséhez szemléletváltásra (paradigmaváltás-
ra) és trandiszciplináris megközelítésre van szük-
ség. Támaszkodtunk ezért a pszichológia, szo-
ciológia, szociálpszichológia, neveléstudomány, 
statisztika, demográfia stb. szakirodalomban 
feltárt megközelítéseire, hogy szélesebb tapasz-
talati alapokra helyezzük a levonandó következ-
tetéseket. Egy konferencia- és workshop-sorozat 
keretében az elmúlt három év alatt 33 műhely-
munkát és két konferenciát tartottunk. A maga-

tartástudományi szervezetfejlesztés eszköztárát 
alkalmazva teremtettük meg a komplex folyama-
tok feltárásához szükséges kreatív, inspiráló lég-
kört.12

Az irányított tréningszerű műhelymunkák-
ban tanulmányok tucatjai készültek el. A gyer-
mekszületést befolyásoló tényezők jelentős ré-
szének feldolgozását követően jelentettük meg 
a „Kreatív megoldások a népességfogyás 
megállítására I–VI.” című sorozatunkat. 

Az így kialakult javaslatokat – a célok gyors 
és hatékony elérése érdekében – nem publikál-
tuk, hanem személyesen és írásban eljuttattuk 
mintegy 20 felső- és középvezetőhöz. Örömmel 
tapasztaltuk, hogy több javaslatunk egyezett 
a kormányzat szándékaival, és jelentős részük 
már beépült a törvényhozási folyamatokba, il-
letve a pályázati kiírásokba (BenDa és mtsai 2016). 

Javaslat Időpontja Megvalósult Időpontja

Kutatás a 35–45 évesek körében 2015 35 plusz 2017
200 szakértő javaslatai 2016 Családbarát Ország projekt 2018
A szeretetcsaládok éve 2016 A családok éve 2018
Népesedési kormánybiztos és kormánybizottság 2016 Családügyi kabinet 2017
Családpolitikai Kutató-Fejlesztő Intézet 2016 Kopp Mária Intézet (KINCS) 2017
Társadalmi konzultáció indítása 2015 Nemzeti konzultáció 2018
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4. A Szakértői Műhely javaslatai

13 Egy ilyen stratégia hiánya azért is szembeötlő, mert számos stratégiával rendelkezünk: Duna Régió Stra-
tégia, Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia I–II., Egészséges Magyarország 2014–2020, Egész-
ségügyi Ágazati Stratégia, Nemzeti Ifjúsági Stratégia, Fokozatváltás a felsőoktatásban stratégia, Közneve-
lés-fejlesztési stratégia, és még sorolhatnánk.

Ebben a fejezetben azokat a javaslatokat vesszük 
sorra, amelyek — álláspontunk szerint — nél   kü- 
      löz hetetlenek a probléma megoldásához, és még 
nem indultak el a kodifikációs folyamatban. A Mű-
helyben a már kidolgozott és a kidolgozandó javas-
latokat, a stratégiai feladatokat a legnagyobb ered- 
mé nyesség és a legkisebb befektetés szerint rang  -
sorol tuk. Az alábbiakban ezt a sorrendet követjük.

4.1. Demográfiai stratégia 
kidolgozása 

A népesedés jól láthatóan nem pusztán demog-
ráfiai téma, hanem család- és társadalomlélekta-
ni, társadalompedagógiai, társadalomszervezési, 
teológiai és egyéb vonatkozású kérdéskör, amely 
a szülőpár és közössége szellemi, lelki, spirituá-
lis állapotától a gazdasági és más létfeltételekig 
a probléma sokrétű megértését igényli. A koher-
ens és szektorokon átívelő cselekvés megszer-
vezéséhez hosszútávú mikro- és makroszintű 
nemzetstratégia kidolgozására van szükség, 
„amelynek középpontjában a népesség egészséges 
fizikai, szellemi és lelki állapotának megteremté-
se, fenntartása és fejlesztése áll” (Koncz 2014: 394). 

Ahhoz, hogy ezt a hatalmas feladatot kezelhe-
tővé tegyük, egy szakma- és ágazatközi, területi 
egyeztetéssel elkészülő stratégiára van szükség.13 
Rendszeres nemzeti szintű, koordinált, ágazat-
közi egyezetetések híján kevésbé várható el, hogy 

egy komplex, koherens, egy irányba mutató tör-
vénykezési és intézkedési sorozat megvalósul-
hasson, ahogy erre évtizedekkel ezelőtt például 
Fekete Gyula rámutatott, és Szakértői Műhelyünk 
2015 óta szorgalmaz (BenDa 2015: 186).

Ebben a komplex megközelítésben helyet kap 
a családi kohézió növelése, a szeretetkultúra újra-
építése, a közösségek támogató erejének felszaba-
dítása és az új életpályamodell kidolgozása, amely 
tudományos megalapozottsága mellett széles poli-
tikai és társadalmi támogatást élvezhet. A straté-
gia egyes elemei más-más társadalmi réteg szá-
mára nyújthatnak megoldást a gyer    mekvállalás 
növelésé ben, így fejtve ki a társadalom egészét 
átfogó hatásukat. A sikeres nemzeti stratégiában 
nem mellékes tényező a társadalmi folyamatok 
szi    nergiába rendezé sének szükségessége, és a költ   -
séges improvizációk keretek közé szorítása. 

Ebben a stratégiában kellene mérlegelni a kö-
vetkező történelmi dilemmákat:
 » Amelyek a XX. század elejétől megindult női 

munka és a gyermekvállalás kérdését övezik. 
 » Az elmúlt évtizedekben létrejött, globalizáció 

okozta társadalom- és családromboló hatáso-
kat. 

 » A fizetett termelőmunka és az otthon vég-
zett „láthatatlan” munka társadalmi elisme-
résének kérdéskörét.

 » Hazai és nemzetközi szintéren egyaránt vi-
tatott a női foglalkoztatás kiterjesztésének 
befolyása a termékenység alakulására. 
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 » A gyes, a gyed értékelését, hiszen óriási je-
lentőségű és költségvetésű intézményekről 
van szó.14

 » A sokgyermekes családok jövedelmi helyzetét, 
elszegényedési kockázatát. 

 » A bölcsődébe lépés optimális és kívánatos idejé-
nek és minőségi működtetésének mérle gelését

 » A családi kohézió helyzetét és erősítésének 
feltételeit, módszereit.

 » Hasonlóképpen számba veendők a népesség-
fogyás rövid, közép és hosszú távú követ kez-
ményei vagy a nagycsaládok életfelté te leinek 
megteremtésére vonatkozó tár     sa       dalompoli ti-
kai feladatok, és még sorolhat  nánk napjaink 
égető dilemmáit.

4.2. Család- és Közösségfejlesztő 
Minisztérium 

Ahhoz hogy kidolgozásra kerüljön egy ilyen nem-
zeti demográfiai, családmentési, közösségfejlesz-
tési stratégia, és a megvalósításhoz szervezeti 
garancia társuljon, nem nélkülözhető egy elköte-
lezett és kompetens személyek irányítása alatt 
létrehozandó kiemelt kormányszerv. Javasla-
tunk megegyezik az 1988. október 1-én – Kováts 
Zoltán és Fekete Gyula előterjesztése alapján – ho-
zott MDF-határozattal: „A törvényhozó és a végre-
hajtó hatalom a legmagasabb szinten hozzon létre 
kellő intézkedési hatáskörrel rendelkező szervet 
egy átfogó népesedéspolitika megvalósítására.”15

Ahogy a 5. ábrán szemléltetjük, sürgősség és 
hatékonyság szempontjából ütemeztük a javas-
latokat. Ezek közül a legsürgősebbnek a Család- 

14 Kutatásunkban szereplő nők súlyos feszültségnek élték meg a gondoskodási feladataik (részben: gondos-
kodási vágyuk) és a munkaerőpiaci kényszerek ellentmondását. Ám az, hogy mennyiben élik meg hát-
rányként vagy előnyként a munkaerőpiacról való kivonulást, nagyban függ attól, hogy milyen minőségű 
munkaerőpiaci pozíciókhoz férnek hozzá (Kováts 2018: 126)..

15 Lásd: http://nepesedes.hu/drupal/node/290 (Letöltés ideje: 2018.november 1.)
16 A kutatás részletes leírása a hamarosan megjelenő könyvben olvasható (BenDa 2018b).

és Közösségfejlesztő Minisztériumot, az általunk 
egyéves munkával kidolgozott, előkészített „Hi-
vatásos Szülők” életpályamodell bevezetését, 
a komplex demográfiai stratégia kidolgozásának 
elkezdését javasoljuk.

A célcsoport 

A célcsoport megtalálásához két szempontot 
vettünk figyelembe. Az egyik figyelemre méltó 
tényező a minél nagyobb szülőlétszám elérése 
érdekében az életkor, a másik a fiatalok szán-
déka. Különböző elemzések évtizedek óta egy-
behangzóan jelezték, hogy évről évre jelentősen 
csökken a szülőképes korosztály létszáma, 
amely meghatározza a várható születéseket. 
Ezért – a keretfeltételek megteremtése mellett – 
az egyik legsürgősebb feladatnak a 35 éves kort 
betöltött nagyobb létszámú generációk támoga-
tása tűnik. Hogy pontosan ismerjük élethelyze-
tüket, gondolkodásukat, 2017-ben rep    rezentatív 
vizsgálatot végeztünk a korosztály gyermekvál-
lalási hajlandóságának megismerésére.16

Láttuk, hogy a fiatalok háromféle életpálya-
modellt követnek: 
 » 5%-uk csak karrierben gondolkozik, és 

nem tud, vagy nem akar családot alapítani; 
(Ez a csoport megteheti, lehetősége van rá.)

 » 70%-uk együtt vállalja a családi és a mun-
kahelyi feladatokat; (Ez a csoport is megte-
heti, bár komoly árat fizet érte) 

 » 25%-uk csak a családjának szeretne élni. 
(Ez a csoport annak ellenére sem élhet a szán   -
déka szerint, hogy demográfiai szempontból 
ez volna a legfontosabb társadalmi érdekünk.)

http://nepesedes.hu/drupal/node/290
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Láttuk, hogy sok  kal nagyobb a mozgástér az ed-
dig feltételezettnél, és van még lehetőség az ered-
ménnyel kecseg tető beavatkozásra. A korosztály 
25%-a, közel 400 ezer fő egyértelműen szeret-
ne még gyermeket. A tervezett gyermekek szá-
ma átlagosan 1,46. A magánérdek és a társadalmi 
érdek találkozásának feltételeit megteremtve 
tehát ma még komoly esélyünk van a népesség-
fogyás lassítására és/vagy megállítására. A gyer-
mek után vágyók véleménye alapján, a tervek 
gyors végrehajtása esetén, néhány év távla-
tában, a jelenleg várhatón felül nagyszámú 
újszü  löttre (mintegy 130 ezer gyermekre) szá-
míthatnánk. 

A másik figyelemre méltó tényező a célcsoport 
kijelölésében a nagycsaládosok száma, aránya 
a teljes populációban. Az 1. ábrán demonstrált 
termékenységcsökkenés, amely kapcsán megál-
lapítottuk, hogy a legnagyobb változást a négy- 
és többgyermekes családok csökkenése okozta, 
arra irányítja a figyelmet, hogy egyfelől a leg-

nagyobb tartalékot ennek a rétegnek a növelése 
jelentheti, másfelől kutatásunk rámutatott arra, 
hogy a 35 feletti generáció 25%-ában meg is volna 
erre a hajlandóság. 

A létszám és a fiatalok szándéka alapján 
tehát a népességpolitika legfontosabb célcso-
portjának a 35 év feletti korosztály azon tag-
jait látjuk, akik szeretnének még gyermeket 
vállalni a következő pár évben. 

Nem mehetünk el ugyanakkor érzéketlenül 
amellett sem, hogy a nők, az édesanyák többszö-
rösen túlterheltek a munkahelyi és gyermekne-
velési feladatokkal, amit az összes releváns fel-
mérés visszajelez (Kováts 2018: 127).

Ha tehát emelni szeretnénk a termékeny-
ségi mutatókat a következő években, a legna-
gyobb mozgástér a négy vagy többgyermekes 
családok számának növelése felé vezet. Vagy-
is jelentős mértékben csökkenteni kell azok-
nak a családoknak a terheit, akik vállalják ezt 
a nemzetmentő feladatot. 

5. ábra. A javasolt programok megvalósításának ütemezése 



16

JÖVŐNK A GYERMEK
Adalékok a népességgyarapodás társadalmi programjához I. 

4.3. A „Hivatásos Szülők” (HISZÜK) 
életpályamodell17

A különböző élethelyzetű fiatalokat (párkap-
csolat nélküliek, egy-, két- vagy háromgyerme-
kesek) más-más támogatási formával tudjuk 
megszólítani, amihez rugalmas támogató esz-
közrendszer szükséges. Ennek működési modell-
jét dolgoztuk ki részletesen a „Hivatásos Szülők” 
(HISZÜK) életpályamodellben. 

A HISZÜK modell néhány meghatározó 
eleme

 » A programba bárki jelentkezhet, és részt 
vehet a képzési folyamatban. 

 » A program, a meghirdetését követően új-
szülött gyermekekre érvényes, visszame-

17 A HISZÜK életpályamodell 2017. március óta a kormányzat rendelkezésére áll.
18 A program fontos célja a nagycsaládosok számának, arányának növelése.
19 A számításokat Monostori András készítette.

nőlegesen nem. Az újszülött lehet a harma-
dik vagy többedik a sorban.18

 ◌ Túljelentkezés esetén az életkorban idő-
sebb és a többgyermekes édesanyák, 
családok elsőbbséget élvezhetnek.

 » Nem ellátási segély (gyes, gyed, csad, stb.), 
hanem munkaviszony. A munkakört, mint 
más munkahelyek esetében, szerződéses 
jogviszonyban lehet betölteni. Ehhez – a pro  -
fesszio nális munkáltatók HR rendszere alap-
ján – egy munkaköri, kiválasztási protokoll, 
teljesítményértékelési és előmeneteli rend-
szer stb. kialakítása szükséges.

 » A munkabér méltányos jövedelmet kell, 
hogy jelentsen a szülők számára, különben 
az elvárt hatás nem érvényesül.19 

 » Az Országgyűlés által létrehozandó és el-
fogadásra kerülő, törvénybe iktatott Nem-

6. ábra. A HISZÜK életpályamodell várható hatásai
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zeti Népesedési Stratégia20 intézkedési ter  -
vének megfelelően évente tervezhető lenne 
a prog   ram ba befogadást nyert családok 
száma régiók, megyék, települések sze      rint.

 » A gyermek első évében csak az édesanya 
veheti igénybe, mellette – részfoglalkozás-
ban sem – vállalhat más munkát.21 (Kivételt 
tehető nem várt élethelyzetek esetén.)

 ◌ A második évtől folytathatja más csa  lád-
tag is a gyermek gondozását (apa, szülők 
testvére, nagyszülő), ha megfelel a kri-
tériumoknak. A programhoz felmenő és 
oldalági rokonok is csatlakozhatnak. 

 » A programba belépő édesanyák (az első év-
ben), második évtől a gyermekek gondozását 
végző személy a legkisebb gyermek három 
éves koráig más munkát nem vállalhatnak, 
és a (választható modulokból álló) tréninge-
ken, képzésben részt kell venniük.22

 » A családtámogató szolgálat folyamatosan 
válogatja, képzi és támogatja a HISZÜK- 
programba jelentkezőket. 

4.4. A gyermeknevelés elismerése 
a nyugdíjban23

Az állami nyugdíjrendszer kiépülése – bármi-
lyen abszurdnak tűnik – bizonyos értelemben 
káros hatású volt a gyermekvállalásra, mert 

20 Kidolgozásra szorul.
21 A gyermek első életévében az édesanya gondoskodása az optimális a csecsemő egészséges fejlődéséhez.
22 A munkavállalás elvonja a szülő figyelmét a csecsemőtől, ezért indokolt ennek tilalma. Ha egy édesanya 

inkább a munkáját választja, természetesen megteheti, ahogy eddig is tette, más támogatási formát 
igénybe véve. A hivatásos szülőség kizárólagos főállás, amely biztosítja a megélhetést. Arra lehetőség van, 
hogy 1 éves kor fölött átvegye más családtag a főállású munkaviszonyt. (BenDa 2016)

23 Írták: Botos Katalin, Botos József, Giday András, Szegő Szilvia; az alkotómunkában részt vevő szakér-
tők: Bacsó Anna, Báger Gusztáv, Csomós József, Fekete Gyula, Jáky Miklós, Monostori András, Szabadkai 
Antal, Szabó Ildikó, Tóth I. János

24 Készítette: Csomós József; az alkotómunkában részt vevő szakértők: Bacsó Anna, Giday András, Hegedűs 
László, Jáky Miklós, Lőrincz Kálmán, Lőrinczné Máthé Gizella, Monostori András, Rainer Péter, Szabadkai 
Antal, Szabadkai Attila, Szegő Szilvia, Szoboszlai Attila, Szvitek Attila Imre, Volentics Vera.

megszakította vagy gyengítette a generációk 
szolidaritását. Az egyének számára olyan lát-
szatot kelt, hogy gyermek felnevelése nélkül is 
meg lehet élni idős korban. Hozzájárult közgon-
dolkodás individualizálódásához, csökkentette 
a gyermekvállalási hajlandóságot, és a kevesebb 
munkában eltöltött év következtében éppen 
azt a társadalmi réteget diszkriminálja, amely 
a legtöbb gyermeket nevelte fel. 

Mivel a generációk közötti arányok eltorzul-
tak, a rendszer nehezen fenntartható. Nem indo-
kolt, hogy az a társadalmi réteg viselje a teljes po-
puláció nyugdíjának a kitermeléséhez szükséges 
terheket, amelyik felneveli utódait, és mindennek 
tetejébe mind a munkapiacon, mind nyugdíjas 
korában hátrányos helyzetbe kerüljön.

Az egyensúly helyreállítása, a diszkrimináció 
megszüntetése és a fenntartható nyugdíjrendszer 
fokozatos kialakítása érdekében egy olyan meg-
oldás indokolt, amely figyelembe veszi a felne-
velt gyermekek számát is. A nyugdíjak három 
generá  ciós megalapozásához több modellt is be-
mutatunk könyvünkben. 

4.5. Nemzeti lakásprogram24

Hazánkban – nemzetközi összehason lításban 
– sokszor túl kevés lakás épült, és a fizeté-
sekhez képest túl ma         gas áron. Ez hátráltatja 
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a fiatalok lakáshoz jutását és – sok más tényező-
vel együtt – a gyermekek megszületését. A hely-
zet megoldására gyakran felmerülő javaslat egy 
bérlakásépítési program, ehelyett mi egy álla-
milag támogatott lízingprogramot javaslunk 
a települési önkormányzatok és az érdekelt 
munkáltatók részvételével.

Olyan megoldást szeretnénk, amely lehető-
vé teszi, hogy a lakásárak, a jö      vedelmek, a la-
kás és hitelpiac összehangolása esélyt adjanak 
– minden kereső háztartásnak – minden kereső 
háztartásnak (megtakarításai és bankkölcsön 
segítségével) – lakástulajdonossá válni vagy 
lakást bérelni, illetve ezt a családnagyság vál-
tozásához igazítani. Ugyanakkor, arra törek-
szünk, hogy a hagyományos kaláka az érintett 
fiatalok saját tevékenységére is építő, az embe-
rek közötti szolidaritást, segítőkészséget erősí-
tő, a társadalmi kohéziót fokozó modern formái 
is hozzájáruljanak céljaink eléréséhez.

Munkánk során megkülönböztetett figyelem-
mel voltunk az 1977–1982 között született Ratkó- 
unokák nagy létszámú, még szülőképes korú 
kor    osztályának igényeire. Olyan támogatások 
kialakítását látjuk indokoltnak, amelyek min    -
den korcsoport gyermekvállalását segítik, 
azonban a 35–45 éves korosztály számára kü-
lönösen vonzóak.

4.6. Szülőkötvény25

A több gyermeket nevelő szülők méltánytalanul 
hátrányos jövedelmi helyzetben vannak egész 
életükben, ami őket még nyugdíjas korukban is 
elkíséri. A kettőnél több gyermek felnevelésével 
ez a hátrány többszöröződik. Ennek a méltat-

25 Írta: Monostori András; az alkotómunkában részt vevő szakértők: Bacsó Anna, Csomós József, ifj. Fekete Gyula, 
Giday András, Jáky Miklós, Kükedi Zsolt, Szabadkai Antal, Szabadkai Attila, Szegő Szilvia, Szvitek Attila Imre.

26 Írta: Szabó Ildikó; az alkotómunkában részt vevő szakértők: Báger Gusztáv, Giday András, Monostori And-
rás, Szabadkai Antal, Szegő Szilvia, Szoboszlai Attila, Szvitek Attila Imre.

lan helyzetnek a nyugdíjas időszakra vonatkozó 
egyik megoldását jelentheti a szülőkötvény. 

A szülőkötvény egy kiegészítő nyugdíjjáradék 
biztosítása az állam részéről, amely a gyermekek 
születésétől kezdve éves rendszerességgel egy 
kötvényalapba kerül. A kötvényszámlán állami 
garanciával évenként jóváírt támogatások ösz-
szege 18 éven keresztül növeli a kötvényszámla 
összegét. A számlára más is befizethet (pl. cafete-
ria-elemként, SZJA 1%, családi előtakarékosság). 

Az intézmény több szempontból hordoz elő-
nyöket. Egyrészt a szülő nyugdíjba vonulásáig 
nem terheli a költségvetést, másrészt a szülő, 
család, támogatók által történő befizetések 
növelhetik az állam rendelkezésére álló pénz-
eszközöket, harmadrészt beváltáskor a szülők 
nyugdíjas éveiben kiegészítő jövedelmet nyújt 
a szülők számára, amelynek egy része minden 
bizonnyal felhasználható lehet az unokákra való 
költekezés során. Negyedrészt a gyermekneve-
lésre fordított láthatatlan mun    ka értékének ki-
fejezése biztonságosabb jövőképet nyújthatna 
a gyermekeket nevelő fiatal szülők számára is.

A szülőkötvény a felnevelt gyermekek számá-
tól függően biztosíthatja az állam által jegyzett 
és a család, támogatók által befizetett, kamatoz-
tatott összegből a kiegészítő járadék fizetésének 
lehetőségét a szülő nyugdíjba vonulását követő-
en 15 évig.

4.7. A gyermekvállalás ösztönzése 
adócsökkentéssel26

A nemzetközi gyakorlat bemutatása után a tanul-
mány ismerteti a jelenlegi családi adókedvezmé-
nyeket, és újabb lehetőségeket fogalmaz meg. Az 
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adórendszer három kiemelt csoportja: a gazdálko-
dó szervezeteket, a lakosságot és a fogyasztást ter-
helő adók. A gazdálkodó szervezetek esetében 
az önfoglalkoztatók adókönnyítésének lehetne 
születéstámogató hatása, az SZJA tekintetében 
az adminisztrációcsökkentés segíthetne, az 
ÁFA-csökkentés bizonyos termékek esetében 
pedig a családok költségeit csökkenthetné.

4.8. A gazdasági értéklánc 
újragondolása27

A társadalom működőképességének fenntartá-
sát szolgáló, gyermekeket nevelő szülők befek-
tetett munkája nem fejeződik ki kellően a gaz-
daságijövedelem-áramlási folyamatokban, ami 
veszélyezteti a fenntarthatóságot, lassítja és 
eltorzítja a gazdaság fejlődését, és téveszméket 
alakít ki a társadalmi hasznosság fogalmáról.

Ha valaki egyedül él, vagy kevesebb gyerme-
ket nevel, több időt tud munkával tölteni, ezál-
tal magasabb jövedelemre tehet szert. A gazda-
gabb társadalmi csoportok, az egyedül élők 
fogyasztói kosara más, mint a gyermekeseké. 
Mivel a családokat kiszolgáló termelési ágaza-
tokba kevesebb fogyasztói igény áramlik, az 
egyedül élők pedig inkább a luxustermékeket 
vásárolják (utazás, autó, tőzsde stb.) átalakul 
a gazdaság, eltorzul a termelési szerkezet. Újra 
kell tehát gondolni a gazdasági részfolyamatokat, 
és az adórendszer segítségével átalakítani az ér-
téklánc kapcsolódási pontjait.

27 Írta: Benda József; az alkotómunkában részt vevő szakértők: Báger Gusztáv, Botos József, Botos Katalin, 
Csomós József, Fekete Gyula,. Giday András, Kükedi Zsolt, Lázár-Fülep Tímea, Lőrincz Kálmán, Monostori 
András, Szabadkai Antal, Szabadkai Attila, Szabó Ildikó, Szegő Szilvia, Szoboszlai Attila, Szvitek Attila 
Imre, Varga Csaba.

28 Írta: ifj. Fekete Gyula; az alkotómunkában részt vevő szakértők: Báger Gusztáv, Giday András, Szabadkai 
Antal, Szabó Ildikó, Szegő Szilvia, Szvitek Attila Imre.

29 Írta: Árva László, Mádi László; az alkotómunkában részt vevő szakértők: Báger Gusztáv, Giday András, 
Szabadkai Antal, Monostori András.

4.9. Társadalombiztosítási kötvény28

Napjainkban a fiatal anyák többsége tart a gyer-
mekvállalást követő állásvesztéstől és az ezzel 
járó nyugdíj- és egészségbiztosítás nélküli időszak 
hátrányos következményeitől. Még gyermekeik 
megbetegedése esetén is fenyegeti őket a mun-
kanélküliség lehetősége, amennyiben a munka-
adó hosszabb ideig nem számíthat a munkájukra. 
Az ilyen esetek arra hívják fel a figyelmet, hogy 
a gyermekvállalást a létbiztonság hiánya is aka-
dályozhatja, nem csak a közvetlen anyagi okok. 
Szükséges lenne ezért a szülőket az ilyen bizony-
talanságtól mentesíteni. A javasolt megoldás la-
kossági előtakarékoskodás révén megvalósítható.

A Társadalombiztosítási kötvény a mi     ni    -
málbér szintjén garantálná a nyug   díj- és egész   -
ségbiztosítást. A kötvény (egy időszak [hónap, év] 
minimálbérre vonatkozó biztosítási jogosultsága), 
megvásárolható lenne az adott évi közterhek fi-
gyelembevételével, és állásvesztés esetén – példá-
ul öt-hat év múlva – a kötvény beváltható lenne 
az évi minimálbér összegére érvényes szolgálati 
időre és egészségbiztosítási ellátásra. Egy ilyen 
öngondoskodó mechanizmus bevezetése megszi-
lárdíthatná a gyermekes családok létbiztonságát.

4.10. A társadalombiztosítás 
finanszírozása29

Ma Magyarországon a gazdasági érdekvédelmi 
szer      vezetek (VOSZ, Kamara) szerint a gazdaság 
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JÖVŐNK A GYERMEK
Adalékok a népességgyarapodás társadalmi programjához I. 

egyik legnagyobb gondját részben a túlzottan ma-
gas közterhek jelentik, amit a következő években, 
a keresőképes lakosság demográfiai okokra visz-
szavezethető csökkenése tovább fog súlyosbítani.

Tanulmányunkban nemzetközi adatok fel-
használásával bizonyítottuk, hogy a magyar 
béreket terhelő elvonások – világméretekben te-
kintve is – magasak. A béreket terhelő (ám már 
csökkenő) közterhek is megnehezítik a béreme-
léseket, a bérek felzárkóztatását Európához – 
ami pedig a munkaerő nagymértékű és gyorsuló 
elvándorlásához vezet. Bár nyilvánvaló, hogy az 
elvándorlást megállítani nem lehet, de – állás-

pontunk szerint – stratégiai érdekünk ennek 
fékezése. 

Nemzetközi példák áttekintése nyomán egy 
olyan vegyes (részlegesen fiskalizált) rend-
szert javaslunk, amely egyfelől a központi 
költségvetésből, másfelől a munkavállalók és 
a munkaadók befizetéseiből lenne fedezve. 
Az életszínvonal fontos része az egészségügyi 
ellátás és a nyugdíj, ezért a társadalombiztosí-
tás bevételei az új vegyes (fiskalizált) modellben 
sem csökkenhetnek. Hosszabb távon lehetne 
növelni a költségvetés részesedését a munkabé-
rekre terhelt elvonásokkal szemben.

7. ábra. A problémamegoldás folyamata
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5. Várható eredmények 

Egy komplex, szinergiába rendeződő és széles 
társadalmi csoportokat megmozgató, kellően 
ütemezett stratégiai cselekvéssorozat esetén 
várhatjuk, hogy megváltozik a születések 
számának trendje. Egy ilyen stratégia hívó-
szavai közé az innovatív megoldások, a para-
digmaváltás, az új megközelítés, a társadalmi 
folyamatok családbarát átalakítása tartozik. 
Ennek folyamatát szemlélteti a 8. ábra. 

Befejezésül annyit szeretnénk jelezni, hogy 
első kötetünkben csak néhány fontos, nagyrészt 

ismert kérdéskörre kerestük az új vagy részben 
új válaszokat. Következő kötetünkben egy maj-
dani stratégia építőelemeiként újabb szakte-
rületek és nézőpontok mutatkoznak be, amire 
egyrészt azért van szükség, hogy értékeljük a fo-
lyamatosan bővülő családbarát intézkedések so-
rát, másrészt azért, hogy tovább építsük a hidat 
egy gyermek- és családbarát Magyarország felé, 
amelyben az állam, a családok és közösségek 
szinergiába rendeződő együttműködése a kulcs 
a népességfogyás megállításához. 

8. ábra. Egy komplex demográfiai stratégia várható hatása
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Melléklet

Népesedési alapadatok változása 1980 és 2017 között30

30 Forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_wdsd001a.html (Letöltés ideje: 2018. 
július 5.)

Megnevezés 1980 2017 Változás

Népesség száma, január 1. (ezer fő) 10709 9798 -911

Élveszületések száma 148 673 91 577 -57 096

Élveszületés ezer lakosra 13,9 9,4 67,6%

Halálozások száma 145 355 131 674 -13 681

Halálozás ezer lakosra 13,6 13,5 99,3%

Csecsemőhalandóság ezer élveszülöttre 23,2 3,6 15,5%

Házasságkötések száma 80 331 51 805 -28 526

Házasságkötés ezer lakosra 7,5 5,3 70,7%

Válások száma 27 797 19 552 -8245

Válás ezer lakosra 2,6 2,0 76,92

Terhességmegszakitások száma 80 882 30 439 -50 443

Terhességmegszakitás száz élveszülöttre 54,4 32,7 60,1%

Születéskor várható átlagos élettartam (év)

Nő 72,7 79,21 6,51

Férfi 65,45 72,43 6,98

Természetes szaporodás, fogyás 3318 -40 097 -43 415

Természetes szaporodás, fogyás ezer lakosra 0,3 -4,1 -1366,7%
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