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Dr. Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Sok szeretettel köszönöm Önöket Gyula város minden pol-
gára nevében!

Igazán megtisztelő számunkra, hogy házigazdái lehetünk a 
Család egészsége konferenciának! Gyula Város Önkormányza-
ta már hét éve viselheti büszkén a Családbarát Önkormányzat 
kitüntető címet, köszönhetően annak, hogy a segítő alapszol-
gáltatások mellett is számtalan programmal és intézkedéssel 
igyekszünk bizonyítani a családosok melletti elkötelezettsé-
günket.

Komplex programmal, szolgáltatási rendszerrel igyekszünk 
segíteni a gyulai családok életminőségének javítását és a gyu-
lai gyermekek életkörülményeit. A munka alapját oktatási és 
egészségügyi intézményrendszerünk folyamatos és teljes körű 
korszerűsítése jelenti, emellett anyagi támogatást nyújtunk a 
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gyermek fogadásának előkészítéséhez, babaruha-programot 
működtünk, és több módon – települési támogatásokkal, ösz-
töndíjakkal – is segítjük a hátrányos helyzetű családokat.

Elhivatottan állunk ki a család egysége mellett. Célunk a te-
lepülés népességmegtartó erejének növelése, infrastruktu-
rális és környezeti fejlesztések megvalósítása. Ugyanakkor a 
jelenkor kihívásaira reagálva, feladatunk a technika rohamos 
fejlődése és a társadalmi érintkezési formák változása követ-
keztében felgyorsult világban a digitális eszközök megfele-
lő használatának bemutatása és veszélyeinek felismerése, a 
családra gyakorolt negatív hatás minimalizálása érdekében.   

A család az alapegység – ez a szemlélet minden döntéshoza-
tal során érvényesül. A település- és intézményfejlesztések 
során kiemelt szempont a szociális biztonság és a családok 
életminőségének javítása. A vezetői döntések az élhető város 
kialakításában hosszú távú tervezéssel és sok apró megtett 
lépéssel értek el, s kívánnak elérni eredményeket, szem előtt 
tartva azt, hogy a város egy rugalmas keret, melyet a benne 
élő emberek szellemisége, tevékenysége tölt meg tartalom-
mal, tesz élettel telivé és pezsgővé.
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Dr. Takács Árpád kormánymegbízott köszöntője: 

Tisztelt Olvasó!

A Kárpát-medencei magyarság számára sorsdöntő kérdés, mi-
ben látjuk nemzetünk jövőjét. A 2018-as esztendő a Családok 
éve volt Magyarországon, amivel a Kormányzat egyértelműen 
megfogalmazta azon válaszát, hogy nemzetünk jövőjét a ma-
gyar gyermekek születésének támogatásában és a családok 
segítésében látja. 

Ennek nyomán a családtámogatások terén rengeteg bővítés 
történt az elmúlt években. A költségvetési összeg növelése 
folytán 2018-ban már kétszer annyit fordított a Kormány csa-
ládtámogatásra, mint 2010-ben. A családi adókedvezmény 
emelkedett, és egyszerűsödött a korábbi években elindult 
családi otthonteremtési kedvezmény igénylése, illetve tovább 
csökkentek annak járulékos költségei. A gyes harmadik évének 
újbóli bevezetésének köszönhetően ma a nők ismét eldönt-
hetik, hogy tovább otthon kívánnak-e maradni gyermekükkel 
a legmeghatározóbb években. A gyed extra bevezetése mér-
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földkő volt a családtámogatás történetében, hiszen a rend-
szer támogatja azokat az édesanyákat, akik a gyermeknevelés 
mellett visszatérnek a munkaerőpiacra, továbbá azon csalá-
dok számára is nagy könnyebbség, ahol kis korkülönbséggel 
születnek a gyermekek. A diákhitellel rendelkező édesanyák 
hitelét az első gyermek megszületésekor szünetelteti a Kor-
mány, a második gyermek esetén a tartozás felét, a harmadik 
gyermek után pedig a teljes összeget elengedi. A nők korked-
vezményes nyugdíjrendszerének bevezetésével az érintettek-
nek egyszerűbbé vált, hogy nagyszülőként több időt töltsenek 
unokáikkal és aktívan részt vegyenek nevelésükben. Ugyan-
akkor a bölcsődei ellátások bővítése azok számára nyújt nagy 
segítséget, akik nem tudják kire rábízni gyermeküket. 

Mindezen családsegítő intézkedéseknek köszönhetően egyre 
több gyermek nőhet fel hazánkban biztonságot nyújtó környe-
zetben és családokban. A Békés Megyei Kormányhivatal a kö-
telező feladatellátásán túlmenően is mindent megtesz annak 
érdekében, hogy egyre többen felismerjék a kiegyensúlyozott 
családi élet, valamint a gyermekvállalás fontosságát. A Család 
egészsége című konferenciát hivatalunk ennek jegyében azzal 
a közösségerősítő szándékkal szervezte meg a Gál Ferenc Fő-
iskolával, a Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társa-
sággal és Gyula Város Önkormányzatával közösen, hogy helyi 
szinten is minél többekhez eljusson a Családok évének üzene-
te.

A célunk a jövőben is az, hogy Magyarország családbarát or-
szág legyen. Egy olyan ország, ahol a családok és a gyermekek 
a legfontosabbak.
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Dr. Párducz László PhD – A Magyar Család- és Nővédelmi 
Tudományos Társaság Elnöke 

Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves vendéget 
jómagam, és a Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Tár-
saság vezetősége nevében.

Úgy gondolom, a jelenlévők egyetértenek az Magyar Család- 
és Nővédelmi Tudományos Társaság egyik jelmondatával, 
miszerint: „Hiszünk Istenben, nemzetünkben, hazánkban.

A hit és az összetartozás bölcsőjében: a családban.”

Mi, magyarok, büszke és önálló közösség tagjaiként - képesek 
vagyunk a döntő pillanatokban összefogni nemcsak magun-
kért, hanem környezetünkért, egymásért, az otthonért, a jö-
vőért.

Az évezredes történelmünk az a történelem, amely a hiteles-
ség szószolója. Hitelességünk a közösségben rejlett és rejlik, 
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valamint abban, hogy sohasem akartunk a saját magunk adta 
gyökerek és a hit nélküli országgá válni. 

A magyarság mindig is hitt és hisz a családban, a gyermekei-
ben, az álmaiban. Mertünk és merünk bátran akarni és nagyot 
álmodni. Mertünk újjászületni, a gyermekeinkben tovább élni.

„Mondják, Isten kit Szeret, azt viszi bajba,

Hisz benne, és próbát kiáll, és ereje megnő nehéz küzdelmein át”

Sodrásaink és sodródásaink ellenére tudjuk, és nemcsak, hogy 
tudjuk, de akarjuk is, hogy életünk csónakjával, az árral szem-
ben menni egy férfi  és egy nő életében a házasságban, a csa-
ládban lehet.

S amiként a példabeszédekben, a magunk hitelességével kell 
bizonyítani azt, amit mondunk: ezért vállalva az alábbiakat, 
mely szerint a házasságban egymás identitását meghagyva, 
olyan szerető sodrásban élünk, ahol a csiszolódásainkon kívül 
a fejlődés lehetőségét adjuk meg egymásnak.

Kissé szégyenkeztem mindig, hogy nem szerettem és nem ér-
tettem a matematikát… de…. most nem biztos, hogy ezt a ne-
gatívumot képviselem, ha elmondom, hogy nálunk az egy meg 
egy sokkal több, mint kettő. 

Sőt… a mi kettőnk fele(sége) sem egy, hisz nálunk többfelé 
osztódnak a dolgok.  Nézetünk szerint nem a félről, és nem a 
másik fél kiegészítéséről szól a házasságunk, itt már többről 
van szó. A tét nem más, mint a gyermekeink jövője! Ezen túl a 
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magyarságunkról, a nemzetünkről szól az egész, ez az „isteni 
színjáték”.

A sejtszintű megnyilvánulásaink, elrendeltetéseink, a fel-
adatainkkal egyetemben úgy egyéni, mint globális szinten is, 
pusztulást eredményeznek, ha nem érvényesülnek.

A család, és ezen belül a gyermek - isteni értelemben éltető 
alapsejtenként kötődik a házasság révén egy férfi  és egy nő 
életéhez. Az ökoszisztémáját, a pH-ját áthatja az együvé tar-
tozás melege, melybe mentális és emocionális magvakat vet el 
egy apa és egy anya. 

Én Édesanyámtól kaptam a hitet, a szeretetet, a mások tisz-
teletét, az alázatot. Édesapámtól a küzdést magát… azt, hogy 
magyar vagyok. Ez befolyásolta/befolyásolja a mai napig ma-
gatartásomat, sorsomat. S ezek alapján mondom, hogy a há-
zasság, a család, a gyerek egy életre és azon túlra szól.

S így ide már mi nem vagyunk elegek… ide már a gyerekeken 
túli isteni segítség szükséges. 

Ezért élünk így, beülve szombat este vagy vasárnap a templom 
padjaiba…

Ezért imádkozunk, kérve életünkre és szeretteinkre, a család 
egészségére Isten áldását…

Higgyék el nekem, ez az, amire mindenkinek szüksége van.

Ezen gondolatok jegyében kívánok a mai napra minden kedves 
megjelentnek jó tanácskozást.
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Dr. Kovács Tamás

igazgató – Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Békés Megyei Adó- és Vámigazgatóság
Igazgató – Békés Megyei Adó- és 
Vámigazgatóság

A CSALÁDOK TÁMOGATÁSA 
AZ ADÓZÁS RENDSZERÉBEN

A családok támogatása 2010. év óta folyamatosan emelkedő 
hangsúlyt kap az adórendszeren belül is. A támogatás a csa-
ládi kedvezmény, az első házasok kedvezménye és az adósza-
bályokban szereplő egyéb kedvezményekben testesül meg. 
Jelentős változás volt, hogy a családi kedvezmény – köznyelv-
ben családi adókedvezmény – valójában az összevonás alá 
tartozó jövedelmekből számított, a személyi jövedelemadó 
alapját csökkentő kedvezmény. Ezen kedvezménynél tisztázni 
kell, hogy ki minősül kedvezményre jogosultnak, mely hónap 
tekinthető jogosultsági hónapnak, ki minősül eltartottnak, és 
ki minősül az eltartottak közül kedvezményezett eltartottnak. 
A keretösszeg az az összeg, mellyel a családi kedvezményre 
jogosult személy csökkentheti adója alapját.   Lényeges, hogy 
2014. évtől – amennyiben a keretösszeg alapján nincs lehe-
tőség a kedvezmény teljes kihasználására -, úgy családi já-
rulékkedvezmény igénybevételére nyílik lehetőség. 2010. és 
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2019. között a legalább két kedvezményezett gyermeket eltar-
tó családoknál adóban kifejezve folyamatosan emelkedett az 
igénybe vehető családi kedvezmény összege és megjelent egy 
gyermeket nevelőknél is a kedvezmény. A gyermeket nevelő 
munkát végző családtagok

Lényeges kedvezmény az első házasok kedvezménye is, mely 
a 2014. december 31.napját követően megkötött házasságok 
esetében a házasságkötést követő hónaptól érvényesíthető.

Mindemellett az adórendszerben több olyan családokat érintő 
kedvezmény van, mely jelentős segítséget nyújthat a minden-
napokban (ösztöndíj, tandíj adómentessége, duális képzésből 
származó bevételnél minimálbérig adómentesség, nemzeti 
köznevelési törvényben foglalt pénzbeli juttatás adómentes-
sége….)

Lényeges, hogy ezen intézkedésekkel az állam egyrészt tá-
mogatja a családok mindennapjait, megélhetését, másrészt 
támogatja a foglalkoztatás bővítését, mivel a családi kedvez-
mény munkával szerzett jövedelemből vehető igénybe.
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Dr. Rákóczi Attila

CSALÁDOK SEGÍTÉSE ÉS TÁMOGATÁSA A KOR-
MÁNYHIVATAL RENDSZERÉBEN 

Az előadásom során áttekintem Magyarország Alaptörvényé-
nek Alapvetés, Szabadság és Felelősség valamint az Állam 
címet viselő fejezetek vonatkozó alkotmányos deklarációit, a 
vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzat kormányhivata-
lokra vonatkozó részletszabályait. Bemutatom a Békés Megyei 
Kormányhivatal szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, 
szervezeti egységeinek feladatait, a családtámogatási rend-
szert érintő feladat- és hatáskörgyakorlás hivatali szervezeti 
helyét és az azért viselt szervezeti vezetői felelősség rendjét. 
Az előzőeknek megfelelően szemléltetem a Kormányhivatal, 
mint a Kormány általános hatáskörű területi szervének köz-
jogi jogállására vonatkozó kormányrendeleteket, hogy milyen 
hatáskörökkel rendelkezik a családok segítése és támogatása 
kapcsán. Megállapítható, hogy a Kormány családpolitikájának 
végrehajtó szerveként a Kormányhivatal és a járási hivata-
lok a szervezeti egységeiken keresztül számos ponton tarta-
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nak kapcsolatot a megyei családokkal segítve és támogatva 
őket. Ezeken túl Hivatalunk a társadalmi szerepvállalás útján 
számos eszközzel él a családok támogatását illetően. Ezen 
tevékenység a megyében élő generációk minden szintjét érin-
ti. Mindazonáltal a hatósági feladataink áttekintése mellett 
fontosnak ítéltem, hogy a Kormányhiv atalnál munkát válla-
ló állami tisztviselők, állami ügykezelők vonatkozásában a 
Közszolgálati Szabályzatunk számos munkáltatói juttatást és 
kedvezményt nyújt a családokban élő kiskorú gyermeket ne-
velő szülők számára.
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Dr. Krizsán Anett 

A CSALÁD EGÉSZSÉGE – 
HATÓSÁGI MEGKÖZELÍTÉSBŐL 

A 21. század közigazgatásának egyik legnagyobb feladata, 
hogy az élet számtalan területét átható innováció jegyében 
megtalálja az eszközöket annak érdekében, hogy valóban a 
közérdekét szolgálhassa. 

A társadalom megfelelő működésének elengedhetetlen felté-
tele, hogy a legkisebb egység, a család működése is zavartalan 
legyen, egy 21. századi modern társadalom pedig nem működ-
het kereteket adó közigazgatás nélkül.

Az elmúlt évek egyik fontos célkitűzése az volt, hogy a hatóság 
kilépjen a klasszikus kötelező, utasító szerepkörből, és az ügy-
feleket segítő rendszerré váljon.

Az előadás feladata annak vizsgálata, hogy napjainkban a ha-
tóság hogyan, milyen formában jelenik meg a család, a csalá-
dot alkotó egyén, vagy akár a család egészének az életében. 
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Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata szerint „ A család a 
társadalom természetes és alapvető alkotó eleme és joga van 
a társadalom, valamint az állam védelmére”. 

Az állam részeként a hatóság feladata az, hogy a közigazgatá-
si rendszerben biztonságos keretet adjunk a család életéhez, 
hozzájárulva ezzel a klasszikus értelemben vett egészséghez, 
a család egészséges működéséhez. 

A jogi szabályozók, a legfontosabb alapelvek, illetve a hatóság 
családban történő megjelenésének áttekintését követően azt 
láthatjuk, hogy az államnak és a családnak, illetve az államnak 
és az egyénnek a születéstől kezdődően az élet végéig dolga 
van egymással.  

Az egészségügyi világszervezet defi níciója szerint az egészség 
a teljes testi, szellemi és szociális jólét állapota, nem pusztán 
a betegség vagy fogyatékosság hiánya.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a 21. században a köz-
igazgatás feladata az, hogy a társadalmi szükségletek biztosí-
tása érdekében komplex módon, korszerű keretek között szol-
gálja az egyéni és a közösségi érdekeket. 

2018-ban a területi közigazgatás legfőbb letéteményese és 
legnagyobb egysége az általános hatáskörrel rendelkező Kor-
mányhivatal.  Az előadás során arra keresünk választ, hogy a 
fentiekben kifejtett célok a rendelkezésre álló eszközökkel ho-
gyan valósíthatók meg. 
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Dr. Sárosi Tamás 

megyei tisztifőorvos, Békés Megyei 
Kormányhivatal

A CSALÁD EGÉSZSÉGE – 
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL                                   

A család a szülők, gyermekek, hozzátartozóik közössége, a 
társadalom alapsejtje. Az egészség fogalmának meghatá-
rozása mellett, az egészségi állapotot befolyásoló tényezők 
bemutatása. Békés megye lakónépessége korösszetételének 
változása 1990-2017 közötti időszakban.  A korai halálozás be-
mutatása megyei vonatkozásban, a vezető haláloki tényező-
kön keresztül, kiemelve a káros életmódi szokások betegség-
okozó szerepét. A Békés Megyei Kormányhivatal „Közös érték 
az egészség” programjának bemutatása, az együttműködés 
színterei. Az életminőség javításának fontossága, mint alap-
vető célkitűzés. A család egészségvédő szerepe a házasság, 
társas támogatás, az élet értelmében való hit fontossága. 
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Zsebe Andrea PhD

MINDEN LÉPÉS KÖZÖSEN A CSALÁDDAL: 
A KONDUKTÍV NEVELÉS AZ ÖNÁLLÓSÁGRA VEZET

 A Semmelweis Egyetem Pető András Karának (PAK) gyakorló 
intézményeiben évente mintegy 1700 központi idegrendsze-
ri sérüléssel (CP) élő és egyéb eredetű dominánsan mozgás-
problémával küzdő gyermek és felnőtt komplex fejlesztése 
zajlik a konduktív pedagógia módszerével, országhatárainkon 
belül és kívül.

A konduktív nevelés Pető András orvos professzor azon felis-
merésén alapszik, hogy az idegrendszer plaszticitására épít-
ve a pedagógia tudomány eszközrendszerének segítségével 
egy holisztikus, komplex fejlesztés eredményes a dominánsan 
mozgásfogyatékossággal élők körében. A CP eredetű tünetek 
hátterében, a tevékenységek össze rendezetlensége, az ideg-
rendszer összműködésének károsodása áll, ezért Pető szerint 
nem biológiai akadályként kell kezelni a központi idegrendszer 
sérülését, hanem tanulási zavarként. 
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A konduktív pedagógia önállóságra nevel, amelyben a csalá-
dok szerepe meghatározó. A fejlesztésben résztvevők család-
jaival történő szoros együttműködés a sérült életkorától füg-
getlenül elengedhetetlen, hiszen a fejlesztésben megtanult új 
mozgásformákat a fogyatékossággal élő személy a minden-
napi helyzetekben alkalmazza. Így alakulhatnak ki új megol-
dásmódok, így lehetséges egy- egy funkció újratanulása.

A PAK erre tekintettel minden évben indít olyan vizsgálatokat, 
amely a konduktív nevelés és a család együttműködésének ha-
tékonyságát, eredményességét kutatja. Az elmúlt évben szüle-
tett eredmények közül az egyik vizsgálat (Gyarmati E, 2017) azt 
igazolja, hogy a vizsgálatba bevont szülők 87%-a elsők között 
választják a konduktív nevelést CP eredetű sérült fejlődésme-
netű gyermekük fejlesztésére. A kikérdezésben résztvevő szü-
lők 93%-a eredményesnek és jól használhatónak tartja azokat 
az új megoldásmódokat, amelyeket a mozgásfogyatékosság-
gal élő személy konduktív fejlesztése során elsajátított. 

A családdal történő szoros együttműködés fejlesztése ér-
dekében a PAK szerepet vállal olyan országos programok-
ban is, amely elősegíti új lehetőségek bevezetését. Ilyen 
a jelenleg futó azon kiemelt országos projekt (EFOP-1.9.5-
VEKOP-16-2016-00001), amely a kora gyermekkori intervenció 
ágazatközi fejlesztését szolgálja.
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Mák Kornél                                                                               

A DEMOGRÁFIA MAI TÁRSADALMI KIHÍVÁSAI  

 Mai modern társadalmunk az információ korát éli. A régi tra-
dicionális társadalmi és család modellek felbomlanak és új 
aspektusok, folyamatok alakulnak ki-e területen.  A jóléti tár-
sadalom individuális elmagányosodása, a párkapcsolatok fel-
színessége, a férfi -női szerepek keveredése, az egzisztenciá-
lis sikeresség hajszolása, a „virtuális társadalom” hatásai, az 
egyedülálló szülők nagy száma, mind a születésszám csök-
kenéséhez vezet. Minden történeti időszaknak megvannak 
a sajátos kihívásai és válságai. Az ezekre adott helyes, vagy 
helytelen válaszok, megoldások, határozzák meg a jövő ala-
kulását. Elmondható, hogy ma Európa identitás válsága, több 
összefüggő ok miatt jutott el erre az állapotra. Előadásomban 
arra kívánok rávilágítani, hogy ezekre a kihívásokra milyen vá-
laszokat lehet fi lozófi ai, lélektani szinten találni, mely a jövő 
szempontjából fontos lehet.
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Dr. Kozma Gábor:

NEVELHETŐ-E A CSALÁD? –
NÖVELHETŐ-E A CSALÁD EGÉSZSÉGE? 

Vizsgálatom rámutat, hogy az egészség dolgának tárgyalása 
sem nélkülözheti a család nézőpontját, mint ahogyan a testi-
lelki egészség is összefügg a családi funkciók jó működésé-
vel. Mindezt a nevelés dimenziójával egészíthetjük ki, ami az 
egészség és a család alapvető összefüggésének érvényesülé-
sét hivatott szolgálni.

A „Család egészsége” konferencia címe szerint a család egész-
ségéről szólni a birtokos szerkezetbe elemzésével lehet. A 
’család egészsége’ megközelítés az egészség dolgának komp-
lexebb, és egyben a család dimenziójával dinamikussá is tett 
megközelítését nyújtja. A vizsgálat tárgya az élő társadalmi 
alapegység, a család, a vizsgálat dinamizmusa a megtartás 
és a fejlesztés együttes megközelítéseiből adódik, amint azok 
jellemzői a család alapvető funkciójának is, ami a társadalom 
megtartását és fejlesztését biztosítja.
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A ’család egészsége’ a legfontosabb birtokos szerkezet, hiszen 
világunk két legfontosabb összetevője a család és az egész-
ség, amik most egymással a legemberibb viszonyba kerülné-
nek, a birtoklás viszonyába. A teremtésben a család az ember 
természetes közege, az individuum magányossága helyett 
a társadalomba vezetve őt egy egész életen át tartó módon. 
Az egészség értelmezése a család által több dimenziót is kap, 
miközben az individuum szintjéről a családi közösség szintjére 
emelkedik.

 A család a szocializáció elsődleges színtere, amit a nevelés 
eszközével valósít meg. Ezt szem előtt tartva, akár a WHO 
egészségdefi níciójában foglaltak egy elmélyült, az emberi lét 
teljességét visszatükröző értelmezést kapnak, ha azokat a 
családi funkciók viszonyrendszerében értelmezzük. A család 
mint nevelési színtér ezzel bevonódik az egészség értelmezé-
sébe. Vizsgálatom ennek az elemzésnek a szempontjait tekinti 
át. 
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Dr. Párducz László PhD 

A Magyar Család- és Nővédelmi 
Tudományos Társaság  Elnöke

A MAGYAR CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI TUDOMÁNYOS 
TÁRSASÁG AZ EGÉSZSÉGES CSALÁDÉRT

A magyar népesség a honfoglalástól kezdve jellemzően je-
lentős számbeli változásokon ment keresztül. Tatárok, hábo-
rúk, járványok következtében sok esetben feleződtünk, majd 
néhány évtized alatt jelentős számbeli növekedést értünk el. 
A török uralom utáni népességünk főként a betelepítéseknek 
köszönhetően (1804-ben az első hivatalos népszámláláskor) 
8 millió fő volt.

Az 1880-as évektől - a polgárosodás korában, az iparosítás, az 
orvostudomány, az életkörülmények fejlődésének, javulásá-
nak köszönhetően - az I. világháborúig nagyon gyors ütemben 
növekedett az ország népessége. Trianon után a menekültek 
tömegei érkeztek az országba, a Horthy - korszakban kismér-
tékű volt a népességnövekedés, majd félmillió emberéletet 
veszítettünk a II. világháború folyamán. 1849 és 1956 között 
- Ratkó Anna egészségügyi miniszter abortusztilalma miatt - 
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jelentősen megnőtt a születések száma. A nők és párok, akik 
a világháború és az azt követő újjáépítés alatt elhalasztották 
a gyerekvállalást, ekkor, illetve az 1960-as években vállaltak 
gyereket.

A rendszerváltás (1989) óta még nagyobb ütemben csökkent a 
népesség. 2000-től már kisebb ütem volt a jellemző. 2011-ben 
88 ezer gyermek született (mélypont!), ekkor a családonkénti 
átlagos gyermekszám 1,3 volt.

2018 májusában az élve születések száma 7,4%-kal, a halálo-
zásoké 4,5%-kal kevesebb volt az egy évvel korábbinál. A 2832 
fős természetes fogyás 105-tel meghaladta az előző év májusi 
értékét.

Az 1975-ben alakult Magyar Család- és Nővédelmi Tudomá-
nyos Társaság (MCSNTT) célkitűzései ma is érvényesek: a né-
pesedéspolitikai célok elérésének segítése a közgondolkodás 
formálása révén.

A 2-3 gyermekes családmodell megvalósítását szorgalmaz-
zuk, valamint azt, hogy minden megszületett gyermek szere-
tettel várt legyen. Szervezett előadássorozatokkal az iskolai 
családi életre nevelést, a házasság előtti tanácsadást valósít-
juk meg főként kortársoktatóink segítségével.

A legfontosabb célkitűzéseink közé tartozik a nők, a gyerme-
kek és az idősek, valamint a megszületendő életek védelme, 
így az abortuszok számának csökkentése.

A 2016-ban szervezett Szarvasi Szabadegyetemen a magyar 
kereszténység, a magyar állam és a magyar tudomány ezer-
éves megbonthatatlan egységének és szövetségének képvise-
lői a saját erőiket egyesítették a magyar demográfi áért.
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A Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság kép-
viseletében tudjuk és valljuk, hogy nemzetünk boldogulása, 
értékeink megbecsülése mellé fontos a számbeliség mellett 
a testi- és lelki értékekben az a fajta megerősödés, amely a 
gyarapodásunkhoz vezet. A Magyar Család- és Nővédelmi Tu-
dományos Társaság az „Alaptörvény”-ben leírtakat szeretné 
hangsúlyozni, mely szerint a társadalom fennmaradásának 
záloga a gyermek.

Lényegesnek tartjuk, ezt is képviseljük, minden erőnkkel azért 
küzdünk, hogy magyarságunkban, társadalmunkban, az em-
berek életében a megbomlott értékrendeket a történelmi ha-
gyományaink irányába befolyásoljuk.

A jövőre irányultságunk – kongresszusainkon, összejövetele-
inken a családbarát közgondolkodásban nyilvánul meg.
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