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FARKAS PÉTER

A társadalom felelőssége a családért, 
a család felelőssége a társadalomért*

Bevezetés 

Napjainkban sokan hangoztatják, hogy a család válságba jutott. S valóban: a de-
mográfi ai jelzőszámok jó ideje azt mutatják, hogy a termékenység csökken, a há-
zasságkötési szándék lanyhul, nő a válások száma, egyre népszerűbb az élettársi 
életforma, és növekszik a házasságon kívüli születések száma. 

Válságban a család? A család ma is a magánélet centruma, szocializációs hatásai 
ma is maradandóbbak, kötelékei erősebbek, kapcsolatrendszere pedig fontosabb 
más intézményeknél. Nem alakult ki életképes alternatívája, így intézménye nincs 
válságban! 

A család által képviselt szellemi, etikai, vallási és szociális értékek az egyén jó-
létének, lelki egészségének és a társadalom fejlődésének alapját jelentik. A családot 
kifogyhatatlan erőforrásnak tartjuk, mert ereje a szeretetből fakad. Ha erősek a 
családok, erős a nemzet. A családok képezik a társadalom gazdagságát, humán és 
szociális tőkéjét, ezért különösen fontos (volna) értékteremtő tevékenységük méltó 
erkölcsi és anyagi elismerése. 

I. Válság jelenségek – társadalmi krízisek 

Ma Magyarország bajban van. Ennek négy alapvető okát vélelmezzük. 
Az első a közbeszéd válsága. Szükséges lenne, hogy szavaink hidat és megértést 
képezzenek közöttünk. Legyenek szavaink – „igen-igen”, illetve a „nem-nem”. 

A második a politikai rendszer válsága. Magyarországon a rendszerváltozás óta 
elit demokrácia, szűkebben pártokrácia épült ki. A civil társadalom és a történelmi 
egyházak erkölcsteremtő tevékenysége plurálisabbá teheti demokráciánkat. 

A válság harmadik eleme a globalizáció, mely részben az első két válságjelenség-
nek is okozója. A globalizáció ellenzői joggal hangoztatják, hogy a fogyasztói társa-
dalom szélsőséges individualizmusa szétbomlasztja a közösségeket, nuklearizálja a 
családot, átalakítja a társadalmi és nemi identitást, és veszélyezteti a biodiverzitást. 

A negyedik válsághalmaz a társadalmat sújtja. E téren szintén négy válság-di-
menzióról szoktunk szólni: 

A társadalmi krízisek közül az első a nemzet spirituális talpazatának megroppa-
nása. A második a népesedési potenciál vészjósló hanyatlása. A harmadik okként 
a testi-lelki egészség folyamatos romlását kell megneveznünk. A negyedik oknak 
pedig a nemzedékek, társadalmi rétegek közötti szolidaritás leépülését gondoljuk. 
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Napjaink igazi válsága azonban az emberben van. A transzcendens „antenná-
ját”, spirituális gyökereit vesztő ember az oka minden további gazdasági, politikai 
és szociális defi citnek. 

A modernitás jelentősen differenciálta a társadalmat. De míg Nyugaton kiala-
kulhatott a közjóért felelős polgárság, ez hazánkban csak csonkán ment végbe. 
Sem meghatározó középréteg, sem felelős polgárság nem alakult ki, csak a homo 
kadaricus, a csakis önérdekeire fi gyelemmel lévő kvázi „kispolgár”. 

A társadalom eközben atomizálódott és individualizálódott, a nagycsaládokból 
kiscsaládok lettek. 

Magyarország súlyos adósággal rendelkezik az életminőség és a társadalmi 
tőke terén. 

A közösségépítés, a szociális kohézió és az identitástudat erősítése nemzetmeg-
tartó kötelesség. Ebben a történelmi egyházak és a civil társadalom erősítése alap-
vető remény és lehetőség. 

Legfontosabb társadalmi defi citjeink: 
 – demográfi ai válság; 
 – a lakosság kirívóan rossz egészségi állapota; 
 – alacsony foglalkoztatás, magas inaktivitás; 
 – tartós és növekvő szegénység; 
 – a fogyatékos emberek elfogadhatatlan életkörülményei; 
 – a cigányság helyzete; 
 – életminőségbeli különbségek a város és a falu, az ország fejlettebb és fejletlen 
régiói között; 

 – tartós esélykülönbségek. 
Külön is említenünk kell, hogy 700-800 ezer gyermek él a létminimum összegé-

ből, s 110-120 ezer hiányosan táplálkozik. 
A gyerekek 9 %-a számára hozzáférhető a bölcsőde, az aprófalvas térségekben 

az óvodák száma az országos átlag felét sem éri el. A probléma megoldására hiva-
tott szociális ellátórendszer végletesen decentralizált, intézményei korántsem ott 
találhatók, ahol igazán nagy szükség volna rájuk. A nyugati értelemben vett jóléti 
állam létre sem jött. 

II. Ambivalens társadalomkép – változó családpolitika 

A magyar társadalom családokhoz való viszonya ambivalens: 
 – gyermekszerető, de gyermektelen társadalom; 
 – csökkenő házasságkötések jellemzik, egy házasságbarát társadalomban; 
 – nagyvonalú, de kevéssé eredményes a családtámogatási rendszerünk; 
 – a munka és a családi kötelességek (főként az édesanyák számára) összeegyeztet-
hetetlen. 

2010-ben tízmillió alá csökkent a magyar lakosság lélekszáma. A házasságok 
száma 2000-ben a népesség 52,6 %-a volt, ma 45,8 %-a. A házasságok több mint 
fele válással végződik. A felbomló házasságok 60 %-ában van kiskorú gyermek. 
Uniós összehasonlításban a három, vagy több gyermekes apák foglalkoztatási rátá-
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ja Magyarországon a legrosszabb, s a három vagy több gyermekes nők 60 %-a sem 
foglalkoztatott. 

Ugyanakkor biztató jelnek tekinthető, hogy Európában nálunk a legmagasabbak 
közé tartozik azok aránya, akik úgy gondolják: nem lehet igazán boldog, akinek 
nincs gyereke – a nők 67,6 %-a, a férfi ak 58,6 %-a vélekedik így (Kopp Mária és 
munkatársai adatai). 

Magyarországon a kívánt/tervezett gyermekek száma magas: átlagosan 2,4 gyer-
mek páronként. A magyar társadalom 60,3 %-a két gyermeket szeretne, 20,4 %-a 
három gyermeket, 5,5 %-a ennél is több gyermeket. Egy gyermeket 11,3 %-a, míg 
egyetlen gyermeket sem mindössze 2,5 %-a akar a felmérések szerint. 

Az is ismert, hogy a házasságban élők tovább élnek és egészségesebbek, a házas-
ság és a gyermek védőfaktor. A házas, gyermekes férfi ak négyszer nagyobb valószí-
nűséggel élik meg a hetvenéves kort (szintén Kopp Mária és munkatársai kutatási 
eredményei szerint). 

A család az a nemzeti és európai közös nevező, amelyet a lehető legnagyobb 
gondossággal kell védeni. Az utolsó éveket éljük, amikor a magyar társadalom ne-
gatív folyamatai még megfordíthatók volnának – egy átfogó családbarát társada-
lompolitika segítségével! Ugyanakkor a családpolitikát el kell választani a szociális 
intézkedésektől. Nem szabad ciklusonként változtatgatni, kiszámíthatóságra van 
szükség! 

A kormány már eddig is számos, a családokat támogató intézkedést hozott. Ki-
teljesítették a családi adókedvezményt, visszaállították a hároméves gyest és a gyet 
régebbi rendszerét, az iskolalátogatáshoz kötötték a családi pótlékot, és támogatják 
az atipikus, rugalmas munkavégzést elősegítő szabályokat. 

Természetesen még számos teendő van. Egy új családpolitikának csak az lehet 
a kiindulópontja, hogy a család a társadalom alapsejtje, az élet és szeretet bölcsője. 
Ha harmonikusak a családok, kiegyensúlyozott a társadalom. 

A távolabbra tekintő szemlélet stabilitásra törekszik a családpolitikában, és a 
népesedési problémákat is szem előtt tartja. Ez a túlzó individualizmus helyett a 
perszonalizmus talaján áll, a gondolkodást erősíti, amelynek szellemében a családra 
így tekintünk, hogy az támaszt és biztonságot nyújt. 

Olyan új családpolitikára van szükség, amely intézmények, szolgáltatások rend-
szerén keresztül 

 – elősegíti a családok belső stabilitását, szociális biztonságát; 
 – védi függetlenségét és autonómiáját; 
 – növeli társadalmi megbecsülését; 
 – ösztönzi a gyermekvállalást; 
 – erősíti a kapcsolatát a munka világával. 
A családpolitika legyen stabil, komplex, célzott és rugalmas. 
A stabilitás olyan kiszámítható, tartós és értékőrző támogatási és kedvezmény-

rendszert jelent, amelyek fennmaradásában bízni lehet, melyet nem érintenek kedve-
zőtlen intézkedések, és amelyek a gyermeknevelés egész időtartama alatt fennállnak. 

Komplexitás alatt az értendő, hogy olyan összetett családpolitikai rendszert cél-
szerű kialakítani, amelyben a családok életének különböző szakaszaiban, a változó 
élethelyzetekhez és szükségletekhez igazodó elemek egymást kiegészítve alkotnak 
védelmi hálót. Így az otthonteremtéstől a pénzbeli támogatásokon át a gyermek-
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intézményeken keresztül a munkerő-piaci jelenlét és a családi élet összehangolását 
segítő lehetőségekig is kiterjedjen. 

A célzottság azt jelenti, hogy a családpolitika szociális, szegénységelleni politikai 
elemei mellett tudomásul kell venni, hogy bizonyos családtámogatási juttatások 
kifejezetten születést ösztönző célt szolgálnak. Szükség van differenciált és külön-
böző élethelyzetekre célzott támogatások működtetésére is. 

A családpolitika rugalmassága pedig egyrészt abban rejlik, hogy választani le-
het az egyes támogatási konstrukciók igénybevétele között, másrészt abban, hogy 
egyes elemeit a változó szükségletekhez, körülményekhez és lehetőségekhez lehet 
igazítani anélkül, hogy a rendszerstabilitás megszűnne. 

III.Családpolitikai alapelvek és célok 

Az új családpolitika sarokkövei: 
1. Segíteni a családokat abban, hogy a tervezett/kívánt gyermekek megszü-

lessenek. 
2. A gyermekvállalás ne jelentsen szegénységi kockázatot. 
3. Ne csak a gyermek megszületését, hanem felnevelését is támogassuk. 
4. A családtámogatást és a segélyezést külön kell választani. 
5. Rugalmas családpolitika – választás lehetőségének biztosítása. 

A családpolitika alapelvei és alapvető értékei: 
A családpolitikának egyszerre kell szolgálnia a szabadságot és a biztonságot. 

Ennek megvalósítása érdekében tartjuk lényegesnek a perszonalitás, szolidaritás, 
szubszidiaritás és a közjó alapelveit, valamint az igazság, szociális szeretet és a 
szabadság alapértékeit. 

A/ Alapelvek: 

1. Perszonalitás 
Igazságos társadalom csak az emberi személy méltóságának tiszteletben tartása 
mellett valósítható meg. Minden ember azonos személyi méltósággal bír. Az embe-
ri jogok gyökere, abban a méltóságban keresendő, amely minden embert megillet

2. Szolidaritás 
A társadalom részéről megnyilvánuló eltökélt állandó gondoskodás a közjóért, 
azaz mindenkiért külön-külön és összességében, mert mindnyájan felelősek va-
gyunk. A szolidaritás elvében különleges jelentőséget kap az emberi személy lénye-
gileg közös természete, a méltóság és az emberi jogok minden emberre vonatkozó 
egyenlősége. Ebből következik, hogy az állam felelős polgáraiért, de a paternalista 
állam szolidaritás címén nem csökkentheti az állampolgárok és családok kezdemé-
nyező készségét és aktivitását. A társadalmi szolidaritás nélkülözhetetlen elemei az 
egyházi és civil szervezetek. 
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3. Szubszidiaritás 
Minden döntést azon a lehető legalacsonyabb szinten hasznos meghozni, ahol az 
optimális informáltság, a döntési felelősség és a döntések hatásainak következmé-
nyei a legjobban láthatók és érvényesíthetők. A magasabb szintű szerveződéseknek 
az alacsonyabb szintűek irányába segítő, támogató, előmozdító, fejlesztő magatar-
tást kell tanúsítaniuk. A szubszidiaritás elve védelmezi a személyeket, a családokat 
és a közösségeket a felsőbb társadalmi tekintélyek (így az önkormányzatok vagy az 
állam) visszaélésétől, és arra ösztönzi azokat, hogy segítsék a személyt, a családot 
és a közösségeket saját feladataik teljesítésében. 

4. A köz jó 
Azon társadalmi feltételek összessége, amelyek segítik az emberi személy teljes ki-
bontakozását, amelyek között az emberek, a családok, a közösségek teljesebben és 
könnyebben elérhetik céljukat. Az államnak az a feladata, hogy a közjót szolgálja, 
a politika pedig a közjóért való okos fáradozást jelenti. A közjóért egyébként min-
denki felelős. 

B/ Alapvető értékek: 

1. Igazság 
A szabadság feltétele, hiszen „ha megismeritek az igazságot, az igazság szabaddá 
tesz titeket”. ( Jn 8,32). Igazságosság is csak igazságra épülhet. 

2. Igazságosság 
Az a folyamatos és szilárd elhatározás, hogy mindenkinek megadjuk, ami (a jog 
szerint) neki jár. Azonban nem elegendő a törvényhozó igazságosság, szükséges a 
szociális igazságosság szempontjainak az érvényesítése is. A szociális igazságosság 
az egész társadalom javát veszi fi gyelembe, a közjóra irányul, úgy, hogy nyomaté-
kosan kifejeződik benne a szegény családok iránti elkötelezettség, a nehezebb sorsú 
emberek érdekeinek védelme. 

3. Szociális szeretet 
A társadalom részéről megnyilvánuló jóakarat, törekvés, a teljes közösség legna-
gyobb java érdekében. Olyan társadalomszerkezet létrehozására irányul, ahol az 
embertárs, a családok eleve nem kényszerülnek nyomorban élni; olyan társadalmi 
eszközök használatát jelenti, amelyek képesek megszüntetni a nélkülözést okozó 
társadalmi tényezőket. A szociális szeretet, mint törekvés megelőzi és megalapozza 
az igazságot, feltételezi azt, egyszersmind meg is haladja. 

4. Szabadság 
A társadalmi igazságosság nevében eszközöket, feltételeket biztosít az egyéni ké-
pességek és a méltóság lehető legteljesebb kibontakozásához. Szabadság csak ott 
létezik, ahol a személyeket , közösségeket az igazság és az igazságosság által szabá-
lyozott kölcsönös kapcsolatok egyesítik. 
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C/ Az új családpolitika céljai 
1. gazdaságilag aktív családok támogatása; 
2.a munka és a család összeegyeztetésének segítése: 

2.1. családbarát, rugalmas, atipikus foglalkoztatással, 
2.2. gyermekek napközbeni ellátásának biztosításával; 

3. a további gyermekvállalás ösztönzése; 
4. a generációk közötti együttműködés erősítése; 
5. családbarát társadalom és közbeszéd segítése: 

5.1. családi életre nevelés az iskolában, 
5.2. családbarát közszolgálati médiumok; 

6. abortusz csökkentése – meddőség gondjai – örökbefogadás lehetőségének 
könnyítése. 

IV. Családpolitika kiemelt feladatai, és ezek megvalósítási eszközei 

A/ Munkavállalás – gyermekvállalás: 

Európában ott születik több gyermek, ahol magas a foglalkoztatottság, és biztosí-
tott a munka és a családi élet összeegyeztethetősége. 
Magyarországon alacsony a foglalkoztatottság és a gyermekvállalási hajlandóság. 

A cél: elősegíteni a munka és a család egyensúlyát, mikro és makro szinten. 
A növekvő foglalkoztatottság járjon együtt pozitív demográfi ai hatással. 
Ennek érdekében a kormányzat: 

1. megújítja a családbarát munkahely mozgalmát; 
2. beteljesíti az apasági szabadságot; 
3. kibővíti a Start Plusz intézményét; 
4. állásmegosztás esetén további 7 % járulékkedvezménnyel támogatja az azt 

vállalókat; 
5. iskolába járáshoz köti a családi pótlék pénzbeni kifi zetését; 
6. bevezette a családi adókedvezményt; 
7. bővíti a várandósági járulékot (TGYÁS); 
8. család és gyermekvállalás védelme a foglalkoztatás terén. 

B/ Kisgyermek napközbeni ellátási formáinak komplex fejlesztése 

Célok: 
1. férőhely hiány csökkentése; 
2. direkt és indirekt munkahelyteremtés; 
3. rugalmas, családbarát ellátórendszer. 

Eszközök: 
1. bölcsődei kapacitás bővítése; integráció, nyitva tartás kiterjesztése; 
2. családi napközi: rugalmas bevezetése kistelepüléseken, munkahelyeken/

egyetemeken; 
3. családbarát intézmények (jó gyakorlatok átvétele). 



101

C/ Otthonteremtés és család 

Családpolitikai szempontból a lakástámogatási rendszer elé az alábbi célok tűzhe-
tők ki: 

a) a „befagyott” lakásmobilitás újraindítása; 
b) segítse elő a fi atal (gyerekes) családok első lakáshoz jutását; 
c) támogassa, hogy a gyerekek számának emelkedésével a családok nagyobb 

lakáshoz jussanak; 
d) biztosítsa minden család részére a minimális lakhatási feltételeket. 

Közintézményekben, munkahelyeken és bevásárlóközpontokban biztosítani kell 
a kismamaparkolás feltételeit, akadálymentessé kell tenni a közintézményeket. 

D/ Családbarát társadalom és közbeszéd kialakítása 

Minden korosztályban már az óvodáskortól szükséges bevezetni olyan tárgyakat, 
programokat, amelyek segítik a társas-kapcsolati készségek fejlesztését, a társas intel-
ligenciát, helyes önismeretre nevelnek, amelyek felkészítenek a felelős és elkötelezett, 
egyenrangú társas kapcsolatokra, egymás közti kommunikációra, konfl iktuskezelésre. 

Mindkét nemben igen fontos a szülői hivatás fontosságának, méltóságának tu-
datosítása. A felnőtt generáció számára is biztosítani kell képzéseket (jegyes okta-
tástól, a nevelő szülővé felkészítő tanfolyamokig). 

A családi életre nevelés összetett fejlesztési feladat, amelynek keretében a diákok 
ismereteket és értékorientációkat kapnak a tudatos párválasztással, a felelős szexuális 
élettel, a család életének és tevékenységének szervezésével, a családon belüli min-
dennapi teendők ellátásával, a konfl iktuskezeléssel, illetve megelőzéssel, valamint a 
gyermekvállalással és a gyermekneveléssel kapcsolatban. Ennek a sokrétű nevelési 
feladatnak az ellátását több tantárgy és tanórán kívüli foglalkozás kell, hogy szolgálja. 

• A közszolgálati rádiók és televíziók közül egy-egy adónak családi adóként 
kell(ene) működnie. A nyomtatott sajtónak is törekednie kéne a pozitív csa-
ládkép bemutatására és ápolására. 

• A családbarát szemlélet kialakítása társadalmi méretekben inkább a civil 
szervezetek feladata, mint az állami intézményeké. Hatékony működésük 
feltételeit azonban az államnak kell biztosítania. A civil társadalom mellett 
a történelmi egyházak családpasztorációs tevékenysége bír jelentős szerep-
pel. Kívánatos, hogy a családok is mindinkább vegyenek részt a civil és 
egyházi szervezetek családsegítő tevékenységében. 

• A családpolitika szempontjainak érvényesítése nem egyetlen tárca feladata, 
hanem – mint össztársadalmi ügy – az egész kormányzat tevékenységében 
egy egységes családbarát, gyermekbarát szemléletmód, értékrend érvénye-
sülését teszi szükségessé. 

Összegzés 

A családot kifogyhatatlan erőforrásnak tartjuk, mert ereje a szeretetből fakad. A 
családok képezik a társadalom humán és szociális tőkéjét, ezért különösen fontos 
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értékteremtő tevékenységük méltó erkölcsi és anyagi elismerése. 
Olyan új családpolitikára van szükség, amely intézmények, szolgáltatások rend-

szerén keresztül 
a) elősegíti a családok belső stabilitását, szociális biztonságát; 
b) védi függetlenségét és autonómiáját; 
c) ösztönzi a gyermekvállalást; 
d) erősíti kapcsolatát a munka világával. 

A családpolitika legyen stabil, komplex, célzott és rugalmas. 
A család az emberi létezés alapvető és szükséges formája. A család személyessé-

ge semmivel nem pótolható. A család sajátos, eredetei és helyettesíthetetlen felada-
tokat tölt be a társadalomban, ezért jogait és zavartalan működését biztosítani kell. 

* Elhangozott a Magyar Bioetikai Társaság 21. nemzetközi konferenciáján, Budapest, 2011.
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