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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 05 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

RÓNASZÉKINÉ KERESZTES MONIKA (Fidesz), az albizottság elnöke, a
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a
népesedéspolitikai albizottság mai ülésén. Megállapítom, hogy határozatképes az ülés,
munkánkat elkezdjük.

Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm dr. Kopp Máriát, orvost, pszichológust, a
SOTE Magatartástudományi Intézetének tudományos igazgatóját, Fűrész Tündét, a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium főosztályvezetőjét, illetve Szabó Endrét, a Nagycsaládosok Országos
Egyesületének volt elnökét.

Engedjék meg, hogy napirend előtt sajnos, szomorú szívvel, de feladatunk
tiszteletünket tenni Hablicsek László emléke előtt, aki november 11-én, életének 57. évében
elhunyt. Hablicsek László élete során a matematikai demográfia és a népesség-előreszámítás
kutatója és tudományos képviselője volt. Szakmai munkájában elkötelezett módon képviselte
a népesedési folyamatokból eredő problémák megoldásának fontosságát. Közel másfél
évtizeden keresztül igazgatóhelyettese volt a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének.
Korai halála mind a hazai, mind pedig a nemzetközi tudományos és szakpolitikai életben
óriási űrt hagyott maga után. Emlékének adózzunk egy perc néma felállással. (A jelen lévők
egyperces néma felállással adóznak az elhunyt emlékének.) Köszönöm szépen.

A búcsúzás, az elmúlás szomorú ténye után engedjenek meg nekem egy személyes
szálat az élet, a demográfia másik oldaláról, a születésről is. December 10-én megszületett
első kisunokám, Ronkay Tünde Mária. (Taps.) A meghívott vendégeinkkel való névegybeesés
a véletlen műve, de ez talán külön érdekessége a mai napnak. Csillagfényként jött Tünde az
adventi várakozásban, elköteleződésemet és a további munkámat is nagyban segíti ez a hír és
a tény.

Megújulásra vár a világ. Megújulásra vár Európa. Megújulásra vár a közép-európai
régió. Megújulásra vár Magyarország. A megújuláshoz emberekre van szükség, akik
megszülethettek, és tudják is, hogy mivégre jöttek a világra. Emberi szándékra van szükség,
hogy akik a jelent alkotják, a jövőért érezzenek felelősséget. Családokra van szükség, mert
ebben a kis közösségben nevelődik a legegészségesebben a gyermek, és ezt a társadalomnak
kötelessége mind morálisan, mind egzisztenciálisan támogatni, saját jól felfogott érdekében is.

Ezért a törvényhozásban a gazdaságpolitika mellett előkelő helyet kell hogy
elfoglaljon a termékeny népesedés- és családpolitika. E téma elkötelezett kutatójának, Kopp
Máriának adom majd át a szót a napirend megszavazása után. Második vendégünk Fűrész
Tünde, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium főosztályvezetője, harmadik megszólalóként pedig
Szabó Endre, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének volt elnöke kap szót.

Ki az, aki esetleg napirend előtt kíván szólni még? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs,
akkor szavazásra bocsátom a napirendet. Ki az, aki egyetért a mai napirenddel? (Szavazás.)
Köszönöm szépen. 4 igen, egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.

Tisztelettel átadom a szót dr. Kopp Máriának.

A demográfia és népesedéspolitika jövője

Dr. Kopp Mária egyetemi tanár (Népesedési Kerekasztal) előadása

DR. KOPP MÁRIA egyetemi tanár (Népesedési Kerekasztal): Nagyon köszönöm a
meghívást. Nagyon nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hiszen nagyon hosszú ideje
harcolunk azért, hogy ezek az elvek, amelyekről itt most beszélni fogok, valósággá váljanak,
és amiről beszélni fogok, ezek nem a saját javaslataim, hanem a Népesedési Kerekasztal
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összefoglalt javaslatai. Sokkal több benne van ebben az anyagban, mint amennyit itt 20 perc
alatt el tudok mondani, de gondoltam, hogy érdemes összefoglalni a konkrét javaslatainkat.

Még azt hadd bocsássam előre, hogy kifejezetten az volt a célunk, hogy olyan
javaslatokat tegyünk, amelyekre most nem kell komolyabb összegeket ráfordítani, sőt a
javaslataink többsége kifejezetten gazdasági előnyöket jelentene. Tehát ha sikerülne elérni
ezeket a célokat, akkor ez az ország és a családok számára is gazdasági előnyt jelenthetne.
Megdöbbentő, hogy Magyarország sok szempontból a legbürokratikusabb egész Európában,
majd fogok mutatni erre példákat, tulajdonképpen ezt a fajta teljesen irracionális bürokratikus
akadályrendszert kellene lebontanunk.

Melyek azok az alapelvek, amelyekből a munkánkban kiindultunk? Az alapelv az,
hogy a kívánt, tervezett gyermekek megszületését kell támogatnunk. Aki nem akar gyereket,
azt nyilván nem lehet rábeszélni, nem is kell, nem is szabad. Viszont Magyarországon – majd
fogok erre mutatni adatokat, nyilván ismerik is ezeket az adatokat – nagyon jó ebből a
szempontból a helyzet, egész Európában nálunk szeretnék a legtöbb gyereket, és erre kellene
építenünk. Méghozzá olyan módon, és itt nagyon fontos arra is gondolni, hogy ha ma az
Európai Unióban azt mondjuk, hogy a népesedési helyzetet akarjuk javítani, akkor ugyan
végre már nem politikai inkorrektség ezt állítani, de azért még óvatosan kell beszélnünk
ezekről a kérdésekről.

Ezért úgy fogalmazunk, hogy a magasabb végzettségű gyermekek, szülők elleni
negatív diszkrimináció megszüntetése a célunk, több vizsgálat szerint a cigányság után a
második leginkább negatívan diszkriminált réteg Magyarországon a gyermekes szülők, és
ezen belül a magasabb végzettségű szülők, hiszen nagyon súlyos hátrányba kerülnek
gyermektelen kortársaikhoz képest. Ez nem mindenhol van így, Franciaországban például egy
többgyermekes, magas végzettségű szülő jobb anyagi helyzetben van, mint a gyermektelen.

A másik a gyermekvállaláshoz való alkotmányos alapjog gyakorlásának a biztosítása
volna, hiszen számtalan esetben megfenyegetik, kirúgással fenyegetik azokat a fiatalokat, akik
gyereket akarnak vállalni, rengeteg példa van erre, ami teljesen abszurd.

Még egy nagyon fontos szempont lenne, ez abszolút új helyzet, hogy míg tíz évvel
ezelőtt a 20-as évek közepén születtek meg a gyermekeik a fiataloknak, ma az egyetemet,
főiskolát végzetteknél ez jóval 30 év fölött van, ami biológiailag és pszichológiailag már
nagyon veszélyeztetett kornak számít egészségügyi szempontból, a terméketlenség veszélye
miatt vagy akár még a Down-kór veszélye miatt is. Tehát mindenképpen a kívánt, tervezett,
de a 20-as évek közepén tervezett gyermekek megszületését is támogatni kellene, ezért
indítottuk el a családbarát felsőoktatás mozgalmat. Egyébként most nagyon sok diákkal
beszéltem, és megdöbbentő, hogy amennyiben a feltételeket megkapják, mennyire lelkesekké
válnak, és mennyire szívesen vállalnának korábban gyerekeket.

A munka, család összehangolása alapvető, és ebben a munkáltató kompenzálása, mert
ma a munkáltatók kerülnek nehéz helyzetbe, ha segítik a gyermekes szülőket, és ezt meg kell
szüntetni, és mindenképpen biztosítani kellene, hogy a nők képzésének az eredménye se
vesszen el, miközben gyermeket vállalnak, és ma sajnos, ez nagyon sokszor nem így történik.

A mai magyar társadalomban minden felmérés azt mutatja, hogy körülbelül 3
százalék, aki nem akar gyereket, 60 százalék két gyereket és 26 százalék három vagy több
gyereket szeretne, ami nagyon jó arány, ha ezek a gyerekek megszülethetnének.

A legújabb az ECOSTAT társadalmi haladás index, amelyik nem a mi vizsgálatunk,
mert mi is, a KSH is számtalanszor kimutattuk, hogy a magyar fiatalok szeretnék a legtöbb
gyereket egész Európában, az ECOSTAT még egy kicsit jobb eredményt hozott ki 2010-ben,
hogy 20 fiatal nálunk 24 gyereket szeretne. A franciák is csak utánunk következnek. A
magyar fiatalok 70 százaléka szerint nem lehet igazán boldog, akinek nincsen gyereke. Ezen
belül viszont, és ezt mi mutattuk ki, hogy míg a nyolc osztálynál kevesebbet végzettek
esetében megszületnek a kívánt gyermekek, sőt a nők esetében egy kicsit több is, a magasabb
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végzettségűeknél a legnagyobb az eltérés. Ez mutatja a férfiak esetében az iskolázottság, a
kívánt és a tervezett gyermekszám közötti különbséget, és a nők esetében látjuk, hogy a nyolc
osztályt vagy kevesebbet végzetteknél gyakorlatilag megszületnek a kívánt gyerekek, míg a
felsőfokú végzettségűeknél óriási a különbség, pedig ők Magyarországon kifejezetten sok
gyereket szeretnének. Tehát ez a réteg, ez az érettségizett vagy magasabb végzettségű réteg,
ahol segíteni kellene ennek a különbségnek a megszüntetését.

Ezért indítottuk el 2009-ben a „három királyfi, három királylány” mozgalmat,
merthogy a magyar népmesék archetipikus bölcsessége szerint mindig a harmadik királyfi,
királylány menti meg az országot, és itt a www.haromkiralyfi.hu honlapon nagyon sok anyag
van fent, mindenkinek javaslom, hogy nézze meg.

2009 novemberében Pálinkás József MTA-elnök úr hívta össze a Népesedési
Kerekasztal nyolc munkacsoportját, amelyik 32 szervezet képviselőiből áll, és azóta
folyamatosan dolgozzuk ki ezeket a javaslatokat.

Mik a legfontosabb javaslataink? Tehát ugyan fontos az anyagi kompenzálás, és erről
is fogok röviden beszélni, de a legfontosabbnak tűnik, ha megnézzük a nyugati példákat, hogy
Franciaország, a skandináv országok, Írország, ahol a legjobbak a mutatók, ott a munka,
család összehangolása egészen alapvető. Tehát a rugalmas munkaidő, a részmunkaidő, otthoni
távmunka lehetőségének a megteremtése, amiben majd fogom mutatni, egész Európában
messze mi állunk a legrosszabbul, ami teljesen érthetetlen. Aztán a rugalmas
gyermekgondozási hálózat kialakítása, hiszen ma csak a gyermekek 10 százaléka tudna
bölcsődei elhelyezést kapni, de ehelyett sokkal rugalmasabb, másfajta megoldások kellenek,
hogy legyen átválthatóság a készpénzben kapott támogatások és a gyermeknevelést segítő

szolgáltatások között. Nagyon fontos a családbarát munkahely, az önkormányzatok,
felsőoktatási intézmények versenye, és Fűrész Tünde fog is talán beszélni róla, hogy ki fogja
írni a minisztérium ezt a pályázatot. A lakástámogatás, fecskeházak, tehát bérlakás
lehetőségek a gyermekes fiataloknak alapvető, és az oktatási törvényben mindenképpen
szerepelnie kellene a társkapcsolati készségek fejlesztésének, hiszen Magyarországon
kényszerszinglik tömege él. A mi vizsgálataink szerint körülbelül 30 százaléka a fiataloknak
az, aki tulajdonképpen szeretne gyereket, szeretne párt magának, és nem tud megfelelő párt
találni. Tehát megdöbbentő magas arányban fordul elő ez a probléma.

A családtámogatási rendszernek - általában erről szoktak beszélni a legtöbbet - van
hatása. Tehát egyértelműen kimutatható, hogy a gyed bevezetése nagyon komolyan növelte a
gyermekszámot, ezzel szemben a Bokros-csomag után, főleg a felsőbb rétegekben csökkent a
gyermekek száma. Tehát amit mi kezdettől kiemelten javasoltunk, hogy három gyermek után
már ne kelljen adót fizetni, ez egy nagyon fontos intézkedés, de csak arra lesz elég, hogy a két
gyermek után a kívánt, tervezett harmadik gyermekek megszülethessenek. Ez önmagában
nem megoldás, vagy nem elég. Ezzel kapcsolatban javasoljuk azt, hogy az egyetemista
gyermeket nevelő családokra is ki kellene terjeszteni bizonyos korhatárig ezt, merthogy az
egyetemista gyerek még többe kerül, és most ők nem kapnak ilyenfajta támogatást, és ez azért
nem lenne annyira sok. Tehát ez például egy konkrét törvényjavaslat lehetne.

A három éves gyes, ami most 30 ezer forint, megalázó kevés egy magasabb
végzettségű nő számára. Ez az alacsonyabb végzettségű rétegekben jelent komoly motiváló
tényezőt, a felsőbb rétegekben sajnos, nem. Ennek ellenére fontos volt bevezetni, vagyis
visszaállítani a három évet, de ez nem fog ebben a számunkra különösen fontos rétegben
komoly változást elérni.

Ami tehát a kulcskérdés, az a család és a munka összeegyeztetése, mert az utóbbi tíz
évben csak azokban az országokban születtek meg a kívánt, tervezett gyerekek, ahol a munkát
és a családot megpróbálják összeegyeztetni, a kétféle hivatást. Nyilván az állam és az egyén
számára is nagy veszteség lenne, ha elvesztené a tanulásba fektetett energiát.
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Tehát az alapvető az, hogy választhasson méltó módon, aki otthon akar maradni a
gyermekeivel, akkor természetesen az egy csodálatos érték, ahogy az én édesanyám
diplomásként nyolc gyerekkel otthon maradt, ugyanakkor viszont, ha valaki vissza akar menni
a munkába, akkor ez is egy nagyon értékes, fontos, el kell fogadni és segíteni kell.

Tehát ezért alapvető ezeknek a bizonyos rugalmas foglalkoztatási formáknak a
lehetőségeit megteremteni. Tényleg érthetetlen, hogy Magyarországon miért ilyen a helyzet,
hogy mondjuk például Hollandiában a nők 70 százaléka részidőben dolgozik, nálunk csak 4
százalék. Folyton halljuk, hogy a foglalkoztatási helyzet tekintetében Európában a
legrosszabbul állunk, aki Hollandiában egy héten két órát dolgozik, az is foglalkoztatott.
Tehát a foglalkoztatottak aránya hirtelen hihetetlenül megváltozna, hogy ha sokkal többen
dolgozhatnának részmunkaidőben.

Tehát mindenképpen alapvető volna, és nagyon remélem, hogy sikerül a
törvénykezésben változást elérnetek, hogy lehetővé váljanak a rugalmas foglalkoztatási
formák, hiszen így lehet jól visszatérni a munkába, és lehessen választani. Nyilván nem azt
kellene elérni, hogy mondjuk 4 órában dolgozzon valaki minden nap, mert azzal semmit sem
ér, hanem mondjuk egy újságírónő egy héten két nap tudjon dolgozni, és akkor ez is
foglalkoztatásnak számítson. De még talán fontosabb a rugalmas munkaidő, tudniillik
Magyarországon tényleg a fél munkabérből, negyed munkabérből nem nagyon lehet megélni,
de miért állunk a legrosszabbul a rugalmas munkaidő szempontjából is, ami pedig igazán
bevezethető volna? Tehát hogy a gyermekgondozáshoz alkalmazkodva rugalmasan tudjon,
ahol meg lehet ezt oldani, bejárni munkába az édesanya vagy az édesapa, vagy pedig az
otthoni távmunka, ami egészen alapvető volna. Itt sokat beszélünk az ökológiai lábnyomról,
ha otthon tudna dolgozni, minden olyan munkát, amit otthon el lehet végezni, akkor nem kell
bejárni kocsival vagy közlekedéssel a munkahelyre, és ez egy óriási megtakarítást jelentene az
állam számára. Ez a magyar társadalmi tőkehiány következménye, hogy nem bíznak a
munkáltatók a munkatársakban.

Itt vannak ezek az ábrák, amit mondtam, hogy látjuk, hogy Magyarországon a
rugalmas munkaidő is egész Európában a legalacsonyabb, látjuk ott azt a kis sárgát, hogy az a
legkevesebb, tehát nálunk dolgoznak a legkevesebben rugalmas munkaidőben, Hollandiában,
Dániában, a skandináv országokban, Angliában, mindenhol sokkal-sokkal magasabb a
rugalmas munkaidő aránya. Miért? Miért nem lehet megvalósítani? Teljeseb abszurd.

Ugyanez a helyzet az otthoni távmunkánál, látjuk, hogy Magyarország van legalul,
legfelül Hollandia, Dánia, Finnország, Svédország, ezek igazán jól teljesítő országok, ahol az
otthoni távmunka aránya sokkal-sokkal magasabb. Miért nem lehet?

Ehhez egészen konkrét javaslataink azok, hogy lehessen akár például négy órában
dolgozni egy édesanyának, miközben gyes, gyed mellett is visszamehetne dolgozni, de akkor
azt kellene elérni, hogy kapja meg a felét a juttatásoknak ez alatt az idő alatt. Miért nem lehet
ezt megvalósítani? Akkor mégis kapna hozzá valami kiegészítést.

Ami egy óriási probléma, hogy például a bíróságokon, de általában az
államigazgatásban nagyon sok területen nem megengedett az, hogy például egy bírónő
részidőben dolgozzon, feleannyi ügyet vigyen, amit tudna otthon, gyes mellett elvégezni, és
ezzel nagyon komolyan lehetne segíteni a mai óriási problémán, hogy a bírók többsége fiatal
nő, óriási kiesést jelent, hogy nekik hál’ istennek születnek gyerekeik. Részükről is volna
igény, de a mai jogszabályok egyszerűen nem engedik. Nem tudom, hogy rajtatok múlik,
vagy kin múlik ez, hogy ilyenfajta jogszabályokat bevezessetek, de ez egészen alapvető volna,
hogy államigazgatásban, bíróságokon mutassanak példát arra, hogy lehet részidőben dolgozni.

Tehát ilyen projekteket kellene kidolgozni a legkülönbözőbb területeken.
Ennek a másik oldala viszont a munkaadóknak az ellensúlyozása, tehát hogy legyen

például olyan Start részmunkaidő-kedvezmény, amit ők kapnak, mert ma nagyon
ellenérdekeltek a munkaadók abban, hogy részmunkaidőben foglalkoztassanak vagy
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rugalmasan munkatársakat, és például vállalkozók javasolták nekem, hogy ha a gyesről
visszatérő kismamák járulékát csökkenteni lehetne, akkor a munkaadók is érdekeltek
volnának abban, mert ma nem érdekeltek abban, hogy foglalkoztassanak ilyen kismamákat. A
családbarát munkahely pedig számukra remélhetőleg tényleg előnyöket fog jelenteni.

Ma van megint egy teljesen abszurd helyzet, hogy általában csak akkor kapja meg egy
édesanya a teljes fizetés után járó gyedet és egyéb juttatásokat, ha legalább fél évig
visszamegy a gyerekek születése között dolgozni. Ez sajnos, azzal jár, hogy nagyon sokszor
nem születnek meg már a kívánt, tervezett gyerekek. Tehát el kellene érni, hogy azokban az
államigazgatási ágakban, ahol pontosan ki lehet számítani a jövedelmet, hogy ne lehessen
visszaélni ezzel a helyzettel, ott kapja meg a második, harmadik gyerekre is ugyanazt a
juttatást mondjuk egy bírónő, amit megkapna, most csak akkor, ha közben fél évre
visszamegy dolgozni, és ekkor már nagyon sokszor nem születnek meg a további kívánt,
tervezett gyerekek.

Tehát ez egy egészen konkrét javaslat, mert konkrétan tudok nagyon sok ilyen esetről,
amikor nem születtek meg a további gyerekek.

Ugyanígy egy nagyon komoly és gyakorlati javaslat, hogy szabadság jár a gyes és a
gyed első éve után, ami egy elég komoly időszakot jelent, és ezt ma nem veheti ki úgy egy
kismama, hogy mondjuk 6 hónapnyi szabadságot, azt egy évig kiveszi 4 órában, tehát
félidőben dolgozik, ugyanakkor viszont erre teljes fizetést kap. Ez egy teljesen logikus dolog
volna, nagy az igény rá, nem tudom, miért nem lehet megcsinálni. Tehát ezek megint olyan
jogszabályok, amiket mindenképpen meg kellene változtatni.

A másik nagyon fontos téma a rugalmas gyermekgondozási hálózat, mert ma a
bölcsődék csak a kisgyerekek 10 százalékát tudnák fogadni. De a bölcsőde nem is igazán az a
forma, ami a legkisebb gyerekek számára megfelelő, hanem az úgynevezett családi napközik,
ahol maximum 7-8 gyerek van, és nagyon rugalmasan, mondjuk egy munkahelyi mini
bölcsőde ott, egy irodaházban a közelben, tehát a munkahelyhez vagy egyetemhez közel
lehetnének ilyen családi napközik. Rengeteg állástalan pedagógus van. Mi most
meghirdettünk egy titkárnői állást, 350-en jelentkeztek kétdiplomás, több nyelvvizsgás fiatal
nők. Ha ők egy ilyen OKJ-s tanfolyamon kapnának képzettséget, mint családinapközi-
vezetők, akkor ez egy óriási lehetőség volna a foglalkoztatás bővítésére, a munkanélküliség
csökkentésére. Tehát gazdaságilag nagyon komoly hasznot hozna, ugyanakkor hihetetlenül
nagy rá az igény, mert tudjuk, hogy ma vagy a feketegazdaságban vannak ezek a családi
napközik, vagy pedig egyáltalán nincsenek. Nagyon fontos volna, hogy a minisztérium ne
nehezítse ezeknek az alapítását, hanem támogassa.

Tehát a női foglalkoztatás növelésében ennek óriási lehetősége volna, és nagyon nagy
erre az igény. Fontos volna, hogy ezt a munkahelyek is komolyan támogassák, hiszen egy
igényes munkahelynek is érdeke az, hogy egy mini bölcsőde legyen ott a munkahely mellett,
ahová az édesanya bármikor napközben is át tud menni.

Például a gyermekgondozási utalvány lehetne nagyon jó, amelyet béren kívüli
juttatásként kapnának meg az édesanyák vagy a szülők, vagy pedig nagyon-nagyon lényeges,
hogy a gyermekgondozási szabadságon élő anyák és apák tudjanak részt venni szakmai
továbbképzéseken kedvezményesen.

Amit itt említettem már, hogy a családbarát felsőoktatás egészen alapvető volna, és
megdöbbentő, hogy mennyire lelkesek a fiatalok, ha erről beszélünk. Egyértelműen kimutatta
több vizsgálat, hogy hosszú távon a későbbi pálya szempontjából is sokkal jobban járnak
azok, akiknek már egyetemista korban megszületnek a gyermekeik, és tudnunk kell, hogy míg
korábban a 20-as években születtek a gyerekek, ma 30 éves kor után, és a 20-as éveikben
főiskolán, egyetemen tanulnak a fiatalok. Mi kellene ehhez?

Először is az, hogy a kollégiumokban legyenek másfél szobás kis lakások, ahol
nagyon olcsón kapnak bérlakást a fiatalok. Ehhez fel kellene használni európai uniós
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forrásokat. Ez azért lényeges, mert többen elmondták, hogy ma ilyen célra, lakásépítésre nem
lehet európai uniós pályázatot felhasználni, de ha szociális célra kérjük, akkor viszont lehet.
Tehát ezt így kellene megfogalmazni.

Megdöbbentő, hogy a PhD-hallgatók nem kapnak semmit, ha gyermekük születik. Ez
teljesen abszurd. Tehát PhD-hallgatóként nagyon sokan szeretnének gyereket, ez az igazi, a
legideálisabb kor is, és ezt mindenképpen meg kellene változtatni, hogy ők is kapjanak. És
mindenképpen egy rugalmas vizsgarend, órarend volna szükséges az egyetemeken, tehát ezért
nagyon fontos, hogy legyenek családbarát főiskolák, egyetemek. Ebben például Pálinkás
elnök úr nagyon komolyan partner, mert neki is egyetemistaként születtek a gyerekei, de sok
más professzor is támogatná ezt, úgyhogy el kellene indítanunk egy ilyen mozgalmat.

Alapvető lenne a lakhatás támogatása, ami bérlakásokat jelent, fecskeházakat, nyilván
nem lehet saját házakat adni, és egy nagyon fontos szempont, hogy a vidéki használaton
kívüli önkormányzati tulajdonban lévő telkeket, házakat fel lehessen ajánlani olyan
gyermekes fiatalok részére, nagyon kedvezményes feltételekkel, akik kiköltöznének vidékre,
és ott adni nekik lehetőségeket.

Éppen csak érinteni tudom a társadalom- és egészségbiztosítást. Látjuk, hogy igazából
az fog tönkremenni, hogy ha nem születnek meg a kívánt gyerekek. Tehát ők alapvetően
érdekeltek ebben.

Ehhez egy nagyon lényeges dolog, amiről gondolom, Bandi is fog beszélni, hogy ez a
mostani javaslat az idő előtti korkedvezményes nyugdíj esetében mindenképpen komolyan
figyelembe kellene hogy vegye a gyermekeket és az iskolázottságot is. Tehát sajnos, ez a
mostani javaslat pontosan ellene hat, bár most már sokat javult az eredeti kiíráshoz képest,
nem tudom, most hol tart.

Egy nagyon-nagyon jól kidolgozott javaslatcsomagja van a Népesedési
Kerekasztalnak, hogy olyan egyéni számlát kellene mindenki részére - ami most végül is van
már a TB-nél - kialakítani, amelyben a gyermekvállalás és az egyéb tényezők együtt játszanak
szerepet. Ebbe most nem tudunk belemenni, de ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy
mindenki lássa pontosan, hogy ő mivel járult ahhoz hozzá, hogy majd kapjon nyugdíjat, és
majd a gyerekei is kapjanak nyugdíjat. Tehát ezt ma senki nem tudja, azt hiszik, hogy ez úgy
eleve jár az embernek, pedig pontosan azért jár, mert vannak gyerekeink, akik majd
megtermelik a nyugdíjunkat.

Ehhez viszont sajnos, vagy nem sajnos, de mindenképpen alapvető lenne az önkéntes
kölcsönös egészség- és nyugdíjpénztárak rendszere, tehát az öngondoskodás, mi nagyon
komolyan részt vettünk ennek a létrehozásában, mert például Franciaországban mindenki
tagja az úgynevezett mutualite-knek, ezek a kölcsönösség szervezetei, amelyik egy nagyon
komoly civil szervezet Franciaországban, Belgiumban, ők támogatták egyébként a mi nagy
országos felméréseinket pont erre a célra. Ennek se tudok most a részleteibe menni, de
nagyon lényeges volna komolyan támogatni ezt a mozgalmat, de nem engedni, hogy ez a
bankok és a biztosítók kezében legyen, mert valójában ezek olyan civil szervezetek, amelyek
a tagok tulajdonában vannak, de ennek ellenére a valóságban egy kicsit nem így néz ki ma a
helyzet.

A párkapcsolati formákkal kapcsolatban említettem már, hogy a kényszerszinglik
országa vagyunk, és ez egy nagyon súlyos probléma, és ráadásul, akik végül találnak párt, ott
a házasságoknak most már több mint a fele válással végződik. Tehát nagyon lényeges lenne
minden korosztályban már az óvodától bevezetni olyan tárgyakat, amelyek segítik a társas
intelligencia fejlesztését, hiszen ma ezt otthonról nagyon sok fiatal nem kapja meg. Tehát az
oktatási törvényben most nem láttam ilyen javaslatot, bár van családi életre nevelés, de ez
azért konkrétabban azt jelenti, hogy hogyan lehet a kommunikációs készségeket fejleszteni,
konfliktusokat megoldani, és erre a pedagógusokat kellene felkészíteni, mert sajnos, ők is
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ebben a társadalomban élnek, és sokszor ők sem tudják, hogy ilyen helyzetekben mit kell
tenniük.

Nagyon lényeges itt a sajtó, a média, a kultúra szerepe, mi már meg is hirdettünk az
interneten, a honlapunkon egy olyan pályázatot, aminek az első eredményhirdetésén
túlvagyunk, ilyen kis spotoknak az elkészítését, hogy a fiatalok maguk hogyan látják, hogyan
lehetne javítani ezen a helyzeten, a társkapcsolati készségeken.

A testi, lelki egészségmegőrzés támogatása alapvető volna. Itt most nincs idő beszélni
róla, de a meddőség hihetetlen nagy probléma a vizsgálataink szerint, ma már a fiatal
pároknak a 19,6 százaléka a kritériumok szerint meddő, és ez nagyon nőtt az utóbbi időben, és
ennek a megelőzésével gyakorlatilag senki sem foglalkozik. Tehát ez nagyon-nagyon fontos
volna.

A család és a média: a közbeszéd alakítása alapvető volna, mert főleg mondjuk a
reklámok a fogyasztói értékeket képviselik, és ezzel szemben a népegészségügyi
programokba például be kellene vinni – és ez az egészségügyhöz tartozna -, hogy
egyértelműen minden követéses vizsgálat kimutatta, hogy az ismert rizikófaktoroknál sokkal
lényegesebb védőfaktor a házasság, és az, ha valakinek van gyermeke. Tehát ezt köztudottá
kellene tenni, hogy sajnos, ez a helyzet, hogy a szingliség súlyosan káros az egészségre, és a
gyermektelenség is súlyosan káros az egészségre. Ezt számtalan vizsgálat kimutatta, ezt a
fiatalok nem nagyon tudják, pedig így van. Sokkal komolyabb hatása van, mint az ismert
rizikófaktoroknak, nem szólva arról, hogy mondjuk akinek nincs megfelelő családi háttere,
sokkal inkább dohányzik, lesz alkoholista, tehát még ilyen szempontból is veszélyeztetettebb.

Végül is az alkotmányban ugyan elvben benne van a családok, gyermekek védelme, de
ezt konkretizálni kellene olyan módon, hogy legalább a kiskorúak védelméhez hasonlóan
szabályozni kellene a gyermeket vállalók védelmét. Tehát ahogy a pártok egyenlő

szerepeltetése szerepel, mint előírás, a gyermekesek, a családosok arányuknak megfelelő
szerepeltetése alapvető volna. Ide tartozik ez a családbarát önkormányzat, egyházközség
versenynek a kialakítása.

Összefoglalva azzal zárnám, hogy az utolsó percben vagyunk, amikor még
megfordíthatjuk a jelenlegi tragikus folyamatot. A magyar társadalom gyermekszeretetére
építve, egy ilyen sokirányú program nemcsak az egyéni boldogságnak, hanem a nemzet
boldogulásának is az alapja lehet. Tehát önöké, a képviselőké, a minisztériumoké a felelősség,
hogy a mai fiatalok kívánt, tervezett gyermekei valóban megszülethessenek. Nagyon szépen
köszönöm. (Taps.)

ELNÖK: Köszönöm szépen az előadást, és akkor átadom a szót Fűrész Tündének.

Fűrész Tünde főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) előadása

FŰRÉSZ TÜNDE főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Mindenekelőtt
szeretném megköszönni a meghívást. Első alkalommal vagyok ebben az albizottságban, ezért
engedjék meg, hogy pár szót szóljak arról, hogy a kormányzaton belül hogyan néz ki a család,
illetve a demográfia szerepe, milyen struktúrában foglalkozunk ezzel a témával.

Azt gondolom, azért fontos erről beszélni, mert amikor májusban az átadás-átvétel
megtörtént, akkor azt láttuk, hogy nem igazán volt az előző kormányon belül olyan szervezeti
egység vagy bármiféle fórum, amely kimondottan népesedésüggyel, illetve családpolitikával
foglalkozott. Mi ezen változtattunk, és létrejött a szociális, család- és ifjúságügyi
államtitkárságon belül egy családpolitikai főosztály, illetve a háttérintézményünkben, a
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetben is lesz egy külön osztály, amely kimondottan
ezekkel a témákkal fog foglalkozni.

Ezen kívül szeretném elmondani, hogy működtetünk egy család- és népesedéspolitikai
fórumot, amelynek az elnöke Réthelyi miniszter úr, a társelnöke pedig professzor asszony.
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Havonta, kéthavonta ülünk össze és aktuális népesedésügyi témákat vitatunk meg ezen a
fórumon.

Ezen kívül pedig azt szeretném elmondani, hogy az új kormány a magyar EU
elnökségi prioritások közé bevette a családügyet és a demográfiát, ami azt jelenti, hogy
március utolsó hetében lesz egy tematikus hét, konferenciákkal, informális miniszteri üléssel,
amely kimondottan demográfiai, családügyi témákat fog tárgyalni már európai szinten.

Elmondanám, hogy nagyjából a kormány alapelveiben mi az, amit gondol a
családügyről és a népesedésügyről. Azt gondoljuk, hogy a gyermekvállalás ösztönzése
érdekében három olyan kulcsterület van, ahol erősíteni, illetve támogatni szeretnénk a
családokat. Ahogy professzor asszony is említette, azt látjuk Európában, hogy azon
országokban születik több gyermek, ahol a foglalkoztatottság magas, és ennek következtében
látjuk, hogy a gyermekvállalás is magasabb, mint mondjuk nálunk, ahol sajnos, mind a két
mutató igen alacsonyan áll.

Azt gondoljuk, hogy ennek érdekében valóban a munka és a család összeegyeztetése
az, amit támogatnunk és erősítenünk kell, nemcsak a családok, az egyének, az édesanyák
szintjén, hanem azt gondolom, hogy makroszinten is ez a kormányprogramnak a része, hiszen
amikor azt mondjuk, hogy egymillió új munkahelyet és egymillió gyermeket szeretnénk,
akkor pontosan erre gondolunk.

A munka és a család összeegyeztetése érdekében már tettünk bizonyos lépéseket, de
igazából a kormány családpolitikai koncepciója még készülőfélben van, tehát amint ez jövőre
elkészül, akkor tudjuk a további lépéseket megtenni.

Azért én még nagyon röviden elmondanám, hogy az elmúlt fél évben mi az, amit ez
ügyben tettünk. Azt gondolom, hogy ahogy professzor asszony is említette, nagyon fontos a
nők részmunkaidős, atipikus, családbarát foglalkoztatása. Ez ügyben már az első
törvényjavaslat megszületett, méghozzá a Start plusz program kibővítése keretében, amely
majd lehetővé teszi, hogy a részmunkaidőben, állásmegosztásban dolgozó, visszatérő

édesanyák után 27 helyett csak 20 százalékos társadalombiztosítási járulékot kelljen fizetni a
munkáltatóknak. Ezen kívül azt gondolom, hogy az adórendszerben megjelenő családi
kedvezmény is az irányba hat, hogy minél több édesanya tudjon dolgozni a gyermekvállalás
mellett is. Tehát azt gondolom, hogy a családi adókedvezménnyel indirekt és direkt módon is
több pénzt hagyunk a családoknál, és ezzel is ösztönözzük azt, hogy a gazdaságilag aktív
családok gyermekvállalása biztosított legyen.

A másik fontos pillér a család és a munka összeegyeztetése során, az valóban a
kisgyermekek napközbeni ellátása. Tényleg nem állunk jól ezen a téren, hiszen az európai
uniós, barcelonai célhoz képest, amely azt mondja ki, hogy 0-3 éves korú gyermekeknek
legalább a 30 százaléka jó lenne, ha valamilyen napközbeni ellátásban részesülne, ehhez
képest mi valóban 9-10 százalékon állunk. Tehát mindenképpen szeretnénk ez ügyben is
lépéseket tenni. Itt pontosan a Népesedési Kerekasztallal közösen egy komoly munka indult
meg, amely a jövő év folyamán a családi napközik fejlesztésére tesz majd javaslatot.

Amíg ez a javaslat benyújtásra kerül, illetve reméljük, hogy a jövő évben megvalósul,
addig is mondanék egy pár apró dolgot, amely már most is segíteni fogja a családi napközik
létrehozását. Az egyik az, hogy jövő év január 1-jétől már a családi napközi engedélyezésnél
az építési hatóság nem kap szerepet, tehát az építési hatóság majd kikerül az engedélyező

hatóságok közül. Ezen kívül a jegyzőktől az engedélyezés át fog kerülni a megyei
gyámhivatalokhoz, és az eddig évenkénti működési engedélyezés ellenőrzése két évre fog
módosulni.

Tehát már egy pár apróbb lépést megtettünk, de a jövő évben szeretnénk egy komplett
szolgáltatási törvényt megalkotni, amely komplexen fogja szabályozni a családi napköziket.

Ezen kívül még szeretnék arról beszélni, hogy a Népesedési Kerekasztalnak több
egyéb téren is alakultak munkacsoportjai, például a média és a család kapcsolatában. Azt
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gondolom, hogy ez mindenképpen egy pozitív fejlemény, hogy a készülő médiatörvénybe
bekerült az, hogy a házasság intézményének és a család értékének tiszteletben tartása a
közszolgálati médiának a célja. Ezen kívül a közoktatással kapcsolatban felmerült, hogy a
családi életre nevelés valamilyen szinten be fog kerülni a nemzeti alaptantervbe, tehát itt is az
előkészítő folyamatok, illetve munkálatok már megkezdődtek. Úgy látom, hogy az új
Széchenyi-tervben pedig az otthonteremtéssel, a fecskeházak építésével, bérlakásépítéssel
kapcsolatban bizony, lesznek előrelépések és lesznek pályázatok.

Még egy dolog, hogy fontosnak tartjuk a munka és a család összeegyeztetésén túl azt,
hogy egy kiszámítható családtámogatási rendszer működjön, többek között emiatt állítottuk
vissza a gyest három évre. De azt gondolom, hogy a jövő évben pontosan a családpolitikai
koncepció megalkotása után összességében át kell gondolni azt, hogy a családtámogatás
területén mi az, ami jól működik, mi az, ami nem, hol kell változtatni. Azt gondolom, hogy
tényleg ezt összességében is átfogóan kell majd vizsgálni, illetve megalkotni majd az új
törvényeket. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen Fűrész Tünde előadását. Átadom a szót Szabó Endrének,
a Nagycsaládosok Országos Egyesülete volt elnökének.

Szabó Endrének, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete volt elnökének előadása

SZABÓ ENDRE, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének volt elnöke: Tisztelt
Résztvevők! Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm szépen a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete nevében a meghívást. Rögtön egy szabadkozással kell nekem is
kezdenem, hogy elnök asszonyunknak kellene itt beszélni, de egy hirtelen haláleset történt a
családban, és ezért vidékre kellett utaznia. Ezért szíves elnézésüket kérem, és szerény
személyemmel kell a kedves bizottságnak beérnie.

A szervezetem rövid bemutatása előtt rögtön egy személyes élménnyel kell kezdenem
a beszámolómat, de nagyon idevág. A múlt hét második felében több napot Londonban
töltöttem. Európa, Nyugat-Európa nagyvárosait járva már korábban is feltűnt, hogy
lényegében babakocsit nem látni az utcán és kisgyereket. Londonban is ugyanez a benyomás
ért engem, és elolvastam egy újságcikket, illetve többet is pontosabban, angol nyelvű cikket,
amiben arról volt szó, miszerint a londoni diákság több mint 40 százaléka nem angol
anyanyelvű, ugyanez az arány 11 évvel ezelőtt 31 százalék volt.

Valószínűleg ez a 40 százalék még nagyobb arányú bevándorlót takarhat, hiszen a
politikailag túl korrekt felmérés nem vette például azokat figyelembe, akik bizonyára angol
anyanyelvűek, de a korábbi brit gyarmatokból érkeztek Londonba.

Itt a trend a lényeg, mégpedig az, hogy Európa hatalmas változásokon fog
keresztülmenni. Londont tekintve, Rotterdam példáját követve valószínűleg 10-15 éven belül
nem angol anyanyelvű polgármestere lesz Londonnak sem.

Még egy rövid példát, szintén személyes, burgenlandi példát kell mondanom: ott
ugyanis rajzfilmeket készítenek, ugyanúgy, mint itt nálunk, Magyarországon, és ott is
pályázati pénzből megy a rajzfilmek finanszírozása. Professzor asszony említette a három
királyfi, három királylányt, ez népmesei példázaton alapul, Ausztriában az Európai Unió
olyan rajzfilmek elkészítését támogatja, hogy keresi a királyfi a királylányt, keresi, keresi,
nem találja. Mit talál? Királyfit.

Tehát itt tart Európa. Burgenlandban is, Kismartonban - most Eisenstadtnak hívják – a
népesség 30 százaléka, egészen pontosan a diákság 30 százaléka nem német anyanyelvű, és
nem a horvát, nem a magyar kisebbség köréből kerül ki, hanem török. Tehát itt tart Európa.

Ki szeretném hangsúlyozni, hogy valóban Magyarország egy ziccerhelyzetben van, itt
valóban, ahogy professzor asszony rendkívül alapos felmérései megmutatták, a társadalom
családbarát, talán sokkal jobban elfogadja a nagycsaládokat, mint például Nyugat-Európában.
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E rövid bevezető után nagyon röviden szeretnék a szervezetemről szólni. A
Nagycsaládosok Országos Egyesülete 22 esztendővel ezelőtt alakult. Alapszabályunkban le
van írva, hogy szervezetünk párt-, és felekezetfüggetlen, és itt elmondható, hogy lényegében
köreinkbe a társadalom minden rétegéből, nemcsak az egyházak, illetve jelen esetben a
pártok, hanem a társadalom minden rétegéből számos nagycsalád beletartozik. Szerencsére
valóban elmondhatom azt, hogy a közös értékek mozgatnak minket, a család és a gyermek
szeretete, így lehetne összefoglalni.

Alapvetően az Egyesületnek három célja van. Azt említettem, hogy a legfontosabb az
értékfelmutatás, hogy bemutassuk a családi értékeket, bemutassuk azt, hogy a házasság igenis,
érték a magyar társadalom számára. Valóban úgy gondoljuk, hogy a magzati élet a
fogantatástól kezdődik, és maximális védelmet kell hogy élvezzen, és valóban örömmel láttuk
a készülő új alkotmányban, hogy ezek a célok szintén úgy tűnik, hogy belekerülhetnek a
magyar alkotmányba is, és ezt örömmel vesszük.

Hangsúlyozni kell, hogy a magyar társadalomban a felmérésektől függően a
nagycsaládosok aránya nem magas. 3-7 százalékig terjed, felmérésektől függően. Ugyanakkor
az a döbbenet, hogy ez a 3-7 százalék – nevezzük mondjuk 5 százaléknak átlagosan –
nagycsalád neveli az összes gyermek több mint 30 százalékát. Tehát a jövő előteremtéséből,
hogy itt Magyarországon 30-40 év múlva legyen nyugdíj-, illetve egészségbiztosítási fedezet,
aki ezt megtermeli, a nagycsaládosok 30-40 százalékban vállalnak jelenleg ebből szerepet.

Itt le kell számolni azokkal a sztereotípiákkal is, miszerint a nagycsaládosok főként a
cigányság, illetve a keresztény értelmiség soraiból kerülnek ki. Ez nem igaz. Szerencsére a
társadalom minden rétegében számos olyan család van, amelyik több gyermeket vállal, és ez
igen örvendetes.

Hogy mennyire jól állunk, még egy számmal kellene önöket terhelnem. Professzor
asszony említette, hogy a tudatos gyermektelenség Magyarországon szerencsére, még igen
alacsony. Felmérések szerint – de javítsál ki, professzor asszony, ha nem jól mondom – ez
körülbelül Magyarországon a felsőfokú végzettséggel rendelkező nők körében 20-30 éves kor
között körülbelül 8 százalék magasságában mozog. Ugyanez a szám például Németországban
30 százalék. Tehát magyarul: a német felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal nőknek
körülbelül egyharmada nem is óhajt egyáltalán gyermeket. Tehát erre igazán lehetne alapozni.

Az értékekről beszéltem, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének a másik célja,
másik fő tevékenységi területe, amiben az elmúlt években leginkább hallhattak rólunk, az az
érdekvédelem. Ha úgy gondoljuk, hogy Magyarországon a családokat érdeksérelem éri, akkor
bizony, felszólalunk, akár utcai megmozdulás szervezéséig is elmegyünk. Erre az utóbbi
években bőven láthattak példát.

El kell azonban mondani, hogy pozitív példák is történtek az utóbbi években. Már a
rendszerváltozás óta a kormányzati szervekkel, elsősorban alsóbb szinten igen jó kapcsolatban
voltunk és vagyunk, és ezt szeretnénk megőrizni, a kormányzat színezetétől teljesen
függetlenül az elkövetkezendő években is.

Itt kell megemlíteni, hogy a civil szférának rendkívül nagy ereje lehet. Tehát a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete egy civil szervezet, önkéntesek vagyunk, jómagam is
rendelésről érkeztem, orvos vagyok, rendelésre megyek vissza. Családszeretetből,
ügyszeretetből végezzük a munkánkat, és viszonylag ez adja az erőnket is.

A civil szféra nagy eredményeket tud elérni, adott esetben még egy eltorzult
egészségbiztosítási privatizációt is képes másokkal együtt megakadályozni.

A másik viszont, amit a kedves politikusok közül szerencsére sokan megértenek, hogy
a civil szférának a másik hatalmas előnye mondjuk a pártokkal, a parlamenti politikai erőkkel
szemben, hogy mi egyes értékek, érdekek mentén a társadalom legtávolabb eső szegmenseit is
elérjük, és ezt szeretnénk kihasználni abban, hogy a mindenkori kormányzati munkát
segítsük.
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Az általános bevezető után néhány részletre én is kitérnék, de azt hiszem, hogy a
spanyolviaszt nemigen fogom feltalálni, hiszen több munkacsoportban veszünk részt. Így
például a Népesedési Kerekasztalban is részt veszünk, majdnem minden bizottságában, és
rendkívüli örömmel tapasztaljuk, hogy a legkülönbözőbb pártok, illetve a különféle civil
szervezetek is ebben a munkacsoportban a jövő érdekében együtt tudnak működni.

Kérjük, de egyúttal köszönjük is a kormányzat felé, hogy ezeket a javaslatokat már
látjuk visszaköszönni a törvényjavaslatokban.

Szintén szeretnénk megköszönni azokat az intézkedéseket, amelyek mi is úgy látjuk,
hogy a családok érdekében történnek. Felmérhetetlen például a családi adókedvezmény és a
családi adóztatás bevezetése, a bevezetésének a jelentősége. Ezt szintén francia példákból
látjuk, professzor asszonyt kiegészítve elmondanám, hogy körülbelül 30 évvel ezelőtt
Franciaországban, az ottani kétségbeesettnek tűnő demográfiai helyzet azért fordult meg, mert
a francia kormányzat bevezette a családi adózást, és ezt megtartották, teljesen függetlenül a
kormányzat színezetétől a mai napig.

Ez aláhúzza annak jelentőségét, hogy ha itt, Magyarországon is demográfiai
trendfordulót szeretnénk, annak a legfontosabb feltétele a hosszú távú, kiszámítható és
megbízható családtámogatási rendszer. Örömmel hallom Fűrész Tünde főosztályvezető
asszonytól, hogy valóban a kormányzat egy komplex családtámogatási rendszert szeretne úgy
kidolgozni, hogy az eddigieket átdolgozzák és áttekintik, tekintettel arra, hogy… (Az elnök
jelzi az időkeret leteltét.)… idő van? Egy perc múlva befejezem. Tehát tekintettel arra, hogy
valóban egy-egy elemet nem lehet kiszedni a családtámogatási rendszerből, csak egy komplex
egészként képzelhető el az egész.

Ezután csak néhány címszóban azt, hogy mit szeretnénk javasolni, egy percnél nem
lesz több. Rendkívül fontosnak tartjuk mi is, hogy az alkotmányba belekerüljön a gyermeket
vállalók védelme. Nagyon fontos a részmunkaidő, nagyon fontos a távmunka támogatása.
Nagyon örülünk, hogy a nyugdíjba vonulás feltételeként most bele fog kerülni a nők esetében
az, hogy egy édesanyának hány gyermeke van és milyen végzettsége, ezt talán még a
mostaninál is jobban figyelembe kellene venni, ha lehetséges. Gondoljunk arra, hogy ha egy
nagycsaládban unokák születnek, akkor a nagymamának segítenie kell. Nagyon örülünk, hogy
a médiatörvénybe is családvédelmi passzusok bele fognak kerülni.

Végezetül azt szeretném kérni, hogy mivel a magyarság nemcsak a 93 ezer
négyzetkilométerre korlátozódik, hanem a környező országokban is 4 millió magyar
nemzetiségű ember él, rettenetes demográfiai viszonyok között, a magyarság szállásterületét
nézze a családpolitika kialakításakor a kormányzat. Köszönöm szépen a figyelmet. Ennyi lett
volna. (Taps.)

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm mind a három nagyon profi előadást, és nagyon
sajnálom, hogy egyetlen óra állt most rendelkezésre erre az ülésre. Az előző alkalommal a
KSH objektív adatai alapján egy diagnózist állítottunk fel a számok tükrében. Most elindult
egy olyan terápia felvonultatása, ami a Népesedéspolitikai Kerekasztal, illetve a lehetőségek a
törvényhozás szintjén Fűrész Tünde révén. Most ennyi az, ami a mai nap tartalmi részébe
belefért. Sajnos, 10 órakor kezdődik a főbizottsági ülése az Ifjúsági, szociális, családügyi és
lakhatási bizottságnak, úgyhogy tartalmi kérdésekbe most nem tudunk belemenni. Kinek van
esetleg… (Baráth Zsolt: Kár.) Nagyon sajnálom, én sajnálom a legjobban, és azt is ígérem,
hogy a következő évben természetesen elemző és hosszabb időintervallumban rendelkezésre
álló tárgyalás folyamán mindenkinek lehetősége van, és egy-egy témát ki tudunk bontani egy-
egy alkalommal külön-külön.

Kinek van esetleg nem tartalmi jellegű, hanem hozzászólása, ami rövid, hogy 10
órakor be tudjuk fejezni az ülést? (Nincs jelzés.) Nincsen.
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Vendégeinkhez fordulok, esetleg rövid kérdésre van még lehetőség 10 óráig, csak
mondom: egy-egy téma kibontására most nem lesz lehetőség.

Ertsey Katalin nem tagja a bizottságnak, ezért szükséges, hogy az ő hozzászólásához
hozzájáruljon a bizottság. Aki támogatja, hogy Ertsey Katalin hozzászóljon, szavazzon!
(Szavazás.) 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással megadom a szót Ertsey Katalinnak.

Hozzászólások, észrevételek

ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen. Nyilván nem lesz idő most semmire,
ami tartalmi. Az nagyon érdekelne minket, hogy a mostani intézkedésekről mi a Népesedési
Kerekasztal véleménye? Tehát gyakorlatilag az ön előadását közben összevetettem azzal, ami
történik. A 40 év utáni nyugdíjban a felsőoktatás nem elismerése, a gyes három év, ez ugyan
semleges, de nem segít kifejezetten ennek a rétegnek. A munkakör-megosztás: lehet, hogy ez
nem jutott el, hogy a 27-ről 20-ra való csökkentés egy nagyon sajátos kör, gyakorlatilag zéró
tartalmú halmaz, aki egyszerre tér vissza új, felvett munkavállalóként ugyanarra a
munkahelyre. Az adókedvezmény, nappali ellátás. Tehát ezekről, ha egy aktuális jelentést
vagy véleményt hallhatnánk valamikor a jövőben, azt nagyon megköszönném.

Még egy fél gondolat, hogy az önfoglalkoztatóknak a segítéséről is örülnénk, ha állást
foglalnának. Azt látjuk, hogy egyszerűen nem tudnak munkahelyre jelen pillanatban
visszatérni, ezért nagyon sokan mikrovállalkozást indítanak, mint önfoglalkoztatást. Ennek a
segítésére talán egy kicsit érdemes lenne további kedvezményeket adni, mi a Start-
kedvezmények kiterjesztését javasoltuk, ez egyelőre nem talált támogatásra.

Tehát csak további szakmai segítséget szeretnénk kérni a munkánkhoz, és köszönjük
az eddigieket.

ELNÖK: Van-e még kérdés? Bábiné Szottfried Gabriella!

BÁBINÉ SZOTTFRIED GABRIELLA (Fidesz): Én egy javaslatot tennék, itt, az
albizottsági ülésünk végén, hogy ezt a most megkezdett beszélgetést, együttgondolkodást
folytassuk, elnök asszony keresse meg a következő alkalmat. Én még szeretném, ha a védőnői
szolgálatról is alkalmasint szó eshetne, hiszen mi vagyunk ott mindenhol, és Kopp Mária
annak idején még tanított is engem, tehát ez egy régi-régi kapcsolat. Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. Az a harci helyzet, hogy Ertsey Katalin kérdésére kérem
Kopp Máriát, hogy esetleg írásban adja meg a választ, és ezt eljuttatjuk a bizottság többi
tagjának is, mert most sajnos, be kell fejeznünk, mert szólnak nekem. Úgyhogy továbbra is
ígérem, hogy ezeket a témákat egyenként ki fogjuk bontani, és lesz lehetőség a bizottságban
ezt tárgyalási szinten megbeszélni. Köszönöm mindenkinek a jelenlétet még egyszer, és
boldog karácsonyt! Viszontlátásra mindenkinek!

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 00 perc)

Rónaszékiné Keresztes Monika
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


