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A népesedésért és a családok védelméért

A magyar  népesedési  folyamatok  a  fertilitási  mutatók  átmeneti  javulása  ellenére  továbbra  is  a
lakosságszám tendenciaszerű és folyamatos csökkenését vetítik előre. Nyilvánvaló, hogy egészen
addig,  amíg  nem  születnek  a  társadalmi  változásokhoz  igazodó,  komplex,  rendszert  alkotó
intézkedések,  a  tervezett  és  kívánt  gyermekek  nem fognak a  népesség  reprodukcióját  biztosító
számban és arányban megszületni. Aggasztó, hogy nem látunk hatékony, a családok stabilitását,
biztonságérzetét,  hosszútávon  kiszámítható  jövőképet  támogató,  széles  körben  hozzáférhető
szolgáltatásokat és programokat sem, pedig ezek hiányában folytatódik az általános bizalomvesztés,
ami tovább gyengíti az ország népesedéspolitikai céljainak megvalósulását.
Annak  érdekében,  hogy lassuljon  a  népességfogyás  és  javuljon  a  családok  biztonságérzete,  az
Országgyűlés felhívja a Kormányt a következő intézkedések előkészítésére:

1. Készüljön olyan komplex, egyben differenciált család- és népesedéspolitikai koncepció, amely
egyszerre  képes  távlatos  és  kiszámíthatóan  támogató  környezetet  teremteni  a  magyar  családok
számára,  amely hatékonyan tudja segíteni  és  ösztönözni  a  gyermekvállalást,  erősíteni  a  családi
kohéziót, egyben széles körben lehetővé teszi a családi és munkahelyi szerepek összekapcsolását, a
társadalom elfogadó támogatását.

2. Gazdaságilag olyan széles támogató környezetet kell teremteni, hogy ne legyen vonzó elhagyni
az  országot,  hogy jelentősen  csökkenjen  a  külföldre  menő  vagy belső  migrációra  kényszerülő
munkavállalók száma, illetve, hogy a szülőképes nők ne az ország határain kívül hozzák világra
gyermekeiket.

3. A családpolitikának minden társadalmi réteget el kell érnie. Elfogadhatatlan, hogy továbbra is sok
család számára jelent a gyermekvállalás szegénységi kockázatot. Ennek elkerülésére mutasson be a
kormányzat  konkrét  intézkedési  csomagot,  amely  csökkenti,  a  családtámogatások  eloszlásának
egyenlőtlenségét, kitér a pénzbeli és természetbeni juttatás (többek között a családi pótlék) régóta
halasztott hátránycsökkentő célú felzárkóztatására.

4.  Ideológia-mentes  intézkedési  tervet  kell  készíteni  az  egyszülős  családok  hátrányainak
kialakulásának kompenzálására, hiszen nem vállalható, hogy az ország lemond több százezer szülő
és gyermek érdekeinek védelméről.

5. Mivel a tervezett és kívánt gyermekszám elmaradásának egyik alapvető oka a munka világának
gyakran  önző  és  egyoldalú  piaci  szemlélete,  szükségesnek  látjuk  a  munkaügyi  felügyelet
megerősítését annak érdekében, hogy a munka világa ne fékezze, hanem támogassa a gyermeket
váró  és  vállaló  szülőket.  Ennek  alapfeltétele,  hogy szigorú  ellenőrzésekkel  az  állam szerezzen
érvényt a törvényekben már rögzített munkaügyi védelemnek, melyekkel kikényszeríthető a nők és
a kisgyermekesek védelme, a megfelelő munkahelyi körülmények biztosítása, különös tekintettel a
közszférában dolgozó szülőkre.

6. A koncepció térjen ki a piaci szervezetek és a közszolgáltató hálózatok családbarát attitűdjeinek

1



és intézkedéseinek támogatására, ösztönzésére.

7.  A gyermeket  vállaló  szülők  számára  növelni  kell  a  munkahelyeken  a  rugalmas  és  atipikus
munkavégzési  lehetőségeket,  a  részmunkaidős  foglalkoztatást,  bővíteni  az  otthon  végezhető
munkákat, mind a piaci szférában, mind az közszolgálatban. Növelni kell a bölcsődei és óvodai
férőhelyeket, és mindenki számára elérhetővé tenni a napközbeni gyermekellátást.

8.  Az  egészségügyi  ellátórendszert  alkalmassá  kell  tenni  a  családbarát  szemlélet  befogadására.
Ennek érdekében készüljön intézkedési terv az egészségügyi infrastruktúra célzott fejlesztésre, hogy
minden állampolgár  egyenlő eséllyel  juthasson megfelelő minőségű diagnózishoz,  terápiához és
rehabilitációhoz,  területi  elhelyezkedéstől  függetlenül,  csökkenjenek  a  várólisták.  A folyamatos
primer prevenciós szűrőprogramok, a betegségek célzott, illetve megfelelő időben levő orvoslása, a
vidéki kórházi,  házi-  és szakorvosi ellátások, a  kezelési  lehetőségek fejlesztése a rendelkezések
része kell legyen.

9.  A terhesség  támogatása,  biztonságos  lezajlása  érdekében szülessen  célzott  intézkedési  terv  a
védőnői hálózat megerősítésére, a bérezés azonnali javítására, a hálózatszerű működés biztosítására,
különös tekintettel a hátrányos helyzetű térségekre és lakóikra!

10. A lassan népbetegséggé váló meddőség miatt új szemléletű meddőségi centrumok létrehozásáról
kell  rendelkezni,  ahol  a  mesterséges  megtermékenyítési  eljárási  módokon  túl  pszichoterápiás,
család- és párterápiás eszközökkel, valamint egyéb támogató, tanácsadó programok révén készítik
fel, segítik a gyermeket vállalni akaró szülőket.

11. A megfelelő oktatás, tehetséggondozás lehetőségét intézkedések formájában kell megteremteni,
a különböző tehetségfejlesztő programok életrehívása mellett a megfelelő minőségű és mennyiségű
gyógypedagógiai, logopédiai fejlesztések is az esélyegyenlőség megteremtését célozzák.

12. Rendezni kell a nevelőszülői hálózat működésének körülményeit, támogatásban részesíteni az
időszakos  otthoni  gyermekfelügyeletet,  megerősíteni  a  koragyermekkori  fejlesztés  és  gondozás
intézményeit,  támogatni a Tanoda és ahhoz hasonló programok működését, kibővíteni a „Biztos
Kezdet” házak hálózatát.

13.  Meg  kell  erősíteni  a  családsegítés  hazai  rendszerét  oly  módon,  hogy  a  szükséges  krízis-
beavatkozások mellett kerüljön be a feladatok közé a kapcsolati kultúra védelme, a családi kohézió,
és a családközösségek módszertani támogatása.

14.  A  generációk  összekapcsolása  legyen  része  a  családpolitikai  koncepciónak.  Szülessen
végrehajtható megoldás az idősek és egyéb hozzátartozók otthonápolása, a házi segítségnyújtás, az
intézményi rendszer (öregotthonok, szociális intézmények) megfelelő minőségre való fejlesztése, a
szükséges férőhelyek biztosítása érdekében.

15. A családvédelmi koncepció térjen ki a fogyatékkal élők és családjaik számára szükséges anyagi
és természetbeni megoldásokra. Biztosítva legyenek különböző foglalkoztatást ösztönző támogatási
formák és rehabilitációs integrációs programok.
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16. A családi infrastruktúra feltételrendszerének kialakítása érdekében nem halasztható tovább egy
olyan támogatott családi lakhatási és bérlakásprogram elkészítése, amely a családi életkezdés első
pillanatától eladósodási kockázat nélkül biztosítja a fiatal családok lakhatását. A devizahiteleseknél
történt visszaélések ügyében vizsgálatot kell folytatni, adósmentő törvényeket, jogszabályokat kell
hozni.

17. A családi élet biztonsága elképzelhetetlen a tiszta és egészséges környezet biztosítása nélkül. A
termékenységet  romboló  légszennyezés,  vegyi  anyagok  visszaszorításán  túl  meg  kell  védeni
környezetünket az éghajlatváltozás veszélyétől, ami élhetetlenné teheti az országot a most felnövő
gyermekek számára. A koncepciónak ezért ki kell térnie a környezet és a természet hosszútávon
fenntartható védelmére is.
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Általános indokolás

Természetes, hogy a családok támogatásához pozitív intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a
szükséges demográfiai fordulat bekövetkezzen. Az aktuális kormány mindenkori feladata, hogy
megfelelőképpen  mozdítsa  elő  a  népesedési  folyamatokat.  Lényeges  szempont,  hogy  olyan
intézkedések  történjenek,  melyek  ténylegesen  és  célzottan  a  népesség  szám  növekedést,  a
családok  védelmét  szolgálják,  melyek  a  társadalmi  változások,  az  emberek  valós  működése
mentén valósulnak meg.

A legfontosabb,  hogy a  családot  alapító,  családban  élő  emberek  érezzék,  hogy egy tartósan
támogató, hosszútávon kiszámítható, biztonságot nyújtó jövőképet kapnak. A szülők által előre
tervezett  gyermekek  akkor  tudnak  megszületni,  ha  nem  jár  súlyos  anyagi  hátránnyal  a
gyermekvállalás, és nem kell egy gyermeknek sem szegénységben felnőnie.

Ezen okból az embereknek egy több pilléren nyugvó olyan alapra van szükségük, melyre egy
egész  család  életét  lehet  építeni.  Ezek  a  főbb  pillérek  a  minőségi  egészségügyi  ellátás,  a
megfelelő  színvonalú  oktatás  és  szociális  támogatórendszer,  a  gazdaság  területe  és  az
előretekintő ökopolitika.

Bízunk benne, hogy a szükséges intézkedések meghozzák a várt  demográfiai  fordulatot és a
családok számára a biztos jövőt.
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