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A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége és az Egészségügyi Szakmai Kollégium 
Védőnő Tagozata szervezésében "Választhatunk! Lehetőségek a 
családtámogatásban” konferenciát rendeztek a Parlamentben. 
 
Megnyitót mondott Szőnyi Kinga a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének elnöke - 
bemutatta a konferencia résztvevőit és előadóit. 
A konferencián átadásra kerül a Magyar Asszonyok Szövetsége díj is. 
Méltatta, hogy kibővítették az adókedvezményt a női betegségekre, mint az 
endometriózis. 
 
Bábiné Szottfried Gabriella: Egészségügyi Szakmai Kollégium Védőnő Tagozatának 
elnöke 
Szakmai irányelvek mentén kidolgozott egységes rendszerre van szükség a születés 
körül. Az újszülöttek számára és a család számára is legfontosabb az együttlét, 
különösen nehezített esetben. Ma már Magyarországon 8 családbarát PIC van. Egyre 
nagyobb a koraszülöttek túlélési esélye. Soha nem látott komplex és kiterjedt 
családtámogatási rendszer van ma. 2010-től folyamatosan fejlődik, és megy tovább.  
 
Dr Horváth Ildikó Egészségügyért felelős államtitkár: 
Nagy öröm meghívottnak lenni az egészségügy oldaláról. 
Nagy öröm, hogy a szakmák közötti együttműködés már harmadik alkalommal ilyen 
fontos eseményt alkot és részt vehetek benne.  
A mai téma arra kell hogy sugalljon minket, hogy a gyermek vállalása előtt a társadalmi 
elvárások és beilleszthetőségek része kell legyen.  
Külön öröm, hogy amikor a várandósság utolsó három hónapja esetleg már a kinti 
világban zajlik, akkor is fontosnak tartják a családi egység megteremtését. 
A szülésre vonatkozó irányelv kidolgozása és betartása fontos lenne, hogy a születés 
és a táplálás első szintű legyen és olyan legyen, ahol a szakemberek ismerik és 
átadják a nemzetközi gyakorlatokat és együttműködnek a társadalommal. 
Feladatunk, hogy gyűjtsük össze a tapasztalatokat, és terjesszük azokat. Fontos hogy 
megmozduljanak a dolgok és elinduljon az előremutató, már meglévő jó tapasztalatok 
követése, a jó út gyakorlattá válása.  
„Meggyőződésem, hogy akkor lehetünk egészségesebb es gyarapodó nemzet, ha 
egységesen támogatjuk a családok fejlődését, a gyermekvállalást és az egészséges 
életkezdetet.” 
 
Videó üzenet: Gál Kinga EP képviselő  
Egyre jobban kitolódik a gyermekvállalás, így egyre fogy a magyar társadalom, amin 
betelepítéssel akarnak segíteni. Mi, a kormány, a Családok támogatása mellett 
kötelezte el magát, nem a betelepítés mellett. A családtámogatási rendszer 
hamarosan már hatályba is lép. Külön ki kell emelni a teljes női adómentességet négy 
gyermektől. A családban élők a stabilitás zálogát adják, egy erős pszichológiai 
támogatást, amely megtartja erejét a nehézségekben is. A szervezetek összefogása 
kulcsa lehet annak, hogy a társadalom visszatérjen oda, hogy a család jelenti egy erős 
és boldog ember-arcú társadalom biztos alapját. 
A családok védelme és megerősítése a kulcsa a jövőnek. 
 
Szőnyi Kinga: Magyar Asszonyok Érdekszövetsége  
1996-ban hat hónappal szülés után nem volt támogatás semmire. Aztán ez kibővült, 
majd újra következtek a megszorító intézkedések (Bokros-csomag), így a 
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járandóságok csökkentése. Ennek a következményeit tapasztalta a kórházban: ahhoz, 
hogy az intézkedés érvénye előtt megszülessen a gyerek, kérték az édesanyák, hogy 
indítsa meg a szülést az orvos. 2010 előtt csökkent az otthon maradás. A kormány 
váltás egyik első rendelete az volt, hogy visszaállította a három év otthon maradás 
lehetőségét, amit VÁLASZTHAT a család, az anya. És a választás itt a lényeg. 
 
Tóth Edina EP képviselőjelölt: 
A családok szempontjából is nagyon fontos a vasárnapi választás. Két lehetőség van: 
migráció vagy a nemzeti érdeket képviselő családpolitika erősítése. 
Brüsszelben jól megfigyelhető, hogyan alakulnak ki a párhuzamos társadalmak egy 
országban. Egyre több a NO-GO zóna, ahová még nappal sem tanácsos kimenni, 
főként ha valaki nő. 
Öt csoport van a családtámogatási rendszerekben: 
1. ahol az állam szociális szerepvállalása nagyon erős. Családpolitika - ellátásokra 
három év alatti gyerek mellett támogat 
2. angolszász itt a támogatás célzott: egyszülős, szegény és kisgyerekes támogatás- 
kisgyerekes ellátás drága.  
3. dél Európa (Görög Spanyol)- rövid szülési szabadság, nehezen hozzáférhetőek a 
gyermektámogatási rendszerek 
4. kontinentális régió: hagyományos családi jóléti felelősség fennmaradása jellemző. 
Legfontosabb a fő kenyérkereső támogatása. 
5. volt szocialista országok - hosszabb szülői szabadság, alacsonyabb pénzbeli 
támogatás, kevesebb összehangoltság a munka és a szülői szabadság között. 
 
Magyarország Németországhoz képest is kiemelkedő! Magyarország GDP 5%-ának 
arányában költ családtámogatásra! Németország csak 3%,  OCD országok átlaga 
2,2%  
Otthon maradni a gyerekkel maximum hat hónap általában, ezzel szemben itthon 
három év.  
Friss uniós jogszabály szerint a munka és az otthonmaradás támogatásának 
alakulása: 

• bevezeti az apai szabadságot születéskor tíz nap, aminek összege minimum 
egyenlő a betegszabadság mértékével 

• Szülői szabadság négy-négy hónap szülőnként ami két-két hónap fizetett, és át 
nem ruházható 

• Évente munkavállalóként ápolási szabadság - öt nap minimum. 

Ezen a szavazáson meg kell védeni a magyar családokat!  
 
Szőnyi Kinga: „amilyen a nő, olyan a család; amilyen a család olyan a társadalom.” 

 
Nagy Lívia: Melletted a helyem! Egyesület 
Európában évente félmillióan születnek korábban, Magyarországon nyolcezer 
csecsemő. A szülőben egy világ omlik össze ilyenkor. A család egysége megbomlik, 
ha a motor, az anya kiesik. Sok család szétesik ez miatt. A legkiszolgáltatottabb az 
újszülött és a koraszülött. A legfontosabb, hogy őket támogassuk. Ma sajnos sokszor 
a szerencsén múlik, hogy hol és hogyan kezelik. Ezen múlhat, hogy egyáltalán túlél-e. 
A magyar osztályokon szuperek a gépek, de a legfontosabb hiányzik, a család a PIC-
ről.  
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Európai irányelvek Projekt! Szülők indították el, már 96 van. Célja, hogy lefedje es 
előírja a babák érdekében történő egységes ellátási standardokat, evidenciákon 
alapulnak. Legyen egységes az ellátás mindenhol!  
Genf: WHO legjobb gyakorlattá deklarálta 2019.04.12- én! Példaértékű Észtország 
PIC osztálya!  
Családbarát koraszülött ellátást mindenhol!  
 
Szőnyi Kinga:  
Fontos, hogy a konferencián megszólaljon a férfi hang is! Az anyatejes táplálás 
jelentősége még nagyobb a koraszülött babák számára! Specializált anyagokat 
tartalmaz az anyatej, amik pótolhatatlanok egy babának!  
A nőnek ki kell állni a családokért, hogy egy család egy férfiról egy nőről és 
gyermekeikről szól!!!!  
Nekünk ki kell mondani, civilek vagyunk!  
Az itt jelen levő anyáknak el kell mondania, hogy EZ a család!  
 
Bedő Imre a Férfiak Klubja Mozgalom alapítója.  
Szintén koraszülött apa, aki az apaság kapcsán felmerülő támogatási lehetőségeket 
foglalja össze.  
A társadalom alapja a család. A férfi és a nő fogalmát meg kell erősíteni! Nagy erők 
mozgósítása szükséges ahhoz, hogy a családot vállaljuk. A második kulcs a biztonság. 
Saját magunkat tartjuk bizonytalanságban, mert túl jó dolgunk van, és félünk, hogy ez 
elveszik.  
A magyar családtámogatási rendszer világhírű lett. Az elmúlt ezer évben nem volt ilyen 
erős. 
A biztonsági rés abban van, hogy a párok nem bíznak a holtig tartó kapcsolatban. Ilyen 
helyen nem születnek gyerekek. Ahol az első az eufóriában megszületik, utána a 
második gyerekkel mi történik? Itt jön be a férfi szerepe! Neki is kell lemondásokat 
eszközölni, mert ha a nő a gyermeteg vergődést látja a férfiban, akkor nem akar 
második gyereket a nő a bizonytalanságban.  
A férfi attitűdje az első gyermek után kardinális!  
Ha hitet nem tudunk a nőnek adni, nem leszünk elegen! 
Erős férfi és női hit kell!!! Ez a mi feladatunk, hogy a gyarapodó jövő nemzedéket 
megteremtsük és támogassuk.  
 
Díjátadás:  
Prof Horváth Ildikó 
Tóth Edina 
Nagy Lívia 
Bedő Imre  
 
 
Az idén harmadik alkalommal átadott MAGYAR CSALÁDOKÉRT DÍJAT megkapta a 
családbarát munkájáért Bedő Imre a Férfiak Klubja alapítója. 
 
 
 
 


