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Ötpárti nyilatkozat a kívánt gyerekekért  

sajtótájékoztató: 2013. január 28. 11 óra, Parlament, Gobelin terem 

 

“Magyarország Európában egyedülállóan családbarát érzésvilágát jelzi számomra az itt 

megfogalmazott nyilatkozat. Bár többféle szempontból közelített, de ebben hazánk jövőjét érintő 

életfontosságú kérdésben, legalább egy aláírás erejéig megnyilvánuló közös akarat. Három királylány 

és négy királyfi édesanyja vagyok. A közéletben dolgozva, most talán még inkább érzékelem,milyen 

értékes terep, életműhely a család. Ezért tisztelem, és tartom pótolhatatlan értéknek Kopp Mária 

kutatásait, a mögötte álló szellemiséget, és ahogy neki ígértem, segítem annak megvalósulását is. Egy 

anya nem kényszerből szül egy focicsapatot, hanem szeretettől vezérelve rátalál arra a feladatra, 

melyre hivatva van.” 

/Rónaszékiné Keresztes Mónika, az Országgyűlés Népesedéspolitikai albizottság elnöke, a mozgalom 

támogatója/ 

 

“A Három Királyfi Három Királylány mozgalom célja, hogy elősegítse a kívánt, tervezett gyermekek 

megszületését. Ennek érdekében a társadalmi közbeszédet, közgondolkodást kell megváltoztatni, 

hogy  gyerekvállalás ne mint luxus, elviselhetetlen teher  jelenjen meg a gondolatainkban, ne valami 

olyan, amit szeretnénk, de ezernyi dolog van, ami most, ebben a pillanatban fontosabb. El kell 

hinnünk, hogy azok is, akik egészen máshogy látják a világot, a jövőt, ebben a kérdésben egyetértenek 

- gyerekek, azaz megújulás nélkül a magyar nemzet halálra van ítélve. A nyilatkozat aláírásával azt a 

közös pontot szeretnénk kijelölni, amely lehetővé teszi, hogy közösen, valódi közösségben dolgozzunk 

mind ugyanazért a célért - hiszen minden gyerek ugyanakkora érték, ugyanolyan csoda, közös cél 

mindannyiunknak, hogy megszülessen.” 

/Székely András, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom vezetője/ 

 “A 2002-es Hungarostudy vizsgálat szerint a 45 év alatti szülők 24%-a három vagy több gyermeket 

szeretne, és 61%-a legalább kettőt. A vágyott gyermekeknek kb a fele születik meg. Ez az arány 

különösen rossz a magasabb végzettséggel rendelkező társadalmi csoportokban. Nyilván rengeteg oka 

van annak, hogy egy kívánt gyermek végül miért nem születik meg. Azt emelném ki, hogy a 

gyermekvállalással kapcsolatban számos külső társadalmi elvárás és ideológia terheli a szülőket, ezek 

a "kell"-ek és "hogyan kell"-ek azonban inkább elbizonytalanítanak. Az volna a fontos, hogy a fiatal 

szülők mentesítsék magukat mindenfajta külső nyomástól, elvárástól és teremtsék meg a saját, közös 

elveiket - így talán a saját, közös céljaik is, mint amilyen egy kisgyerek születése, könnyebben 

megvalósulhatnak.” 

/Purebl György, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének klinikai 

igazgatóhelyettese, a mozgalom képviselője/ 

  

 „A gyermek szülésével a nő betölti „nembeli lényegre” vonatkozó rendeltetését, a férfi az életadó-

alkotó „nembeli lényegét”: az utódnemzést, az élet továbbörökitését. A gyermek tervezéséhez, 

vállalásához és fogadásához legkedvezőbb  párkapcsolati  létforma a házassági keret, amely tiszta 

kapcsolati helyzet, egyértelmű elköteleződés, vállalása annak, hogy „szeretlek, veled akarok élni”. A 

boldogságpszichológia bebizonyította, hogy a gyermekkel kapcsolatos élményekben nincs „hedonikus 

alkalmazkodás”, tartósabb az örömérzés. A gyermekes családok tagjai egészségesebbek és jobb a 

családi megküzdési  képességük. Boldogabbak és egészségesebbek vagyunk, sőt hosszabb életre 

számithatunk, ha gyermekeket nevelünk fel.” 

/Bagdy Emőke, Károli Gáspár Református Egyetem, Professor Emeritus, a mozgalom képvselője/ 
 

A sajtó rendelkézésére áll a mozgalom PR-felelőse: Skrabski Fruzsina 



                              

A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom és támogatói 

A  mozgalmat Kopp Mária pszichiáter hozta létre. A mozgalom célja annak támogatása, hogy 

a kívánt gyermekek megszülessenek. A mozgalom működését eddig a következő cégek 

támogatták: 

 

ingatlan.com 

- fő támogatónk a kezdetektől 

Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 

- az Apafüzet kiadását és más projekteket is támogat 

K&H Bank 

- az Apafüzet kiadását támogatta 

Polgár Magyarországért Alapítvány 

- a Család és Karrier előadás-sorozatot támogatta 

Országos Védőnői Szolgálat (ÁNTSz – OTH) 

- az Apafüzet terjesztését végzik 

 Richter Gedeon Nyrt. 

- a Jófej-pár pályázatot támogatta 

Ágymester Manufaktúra Kft  

- a vándorbölcsőt készített 

Tonic Reklám Kft.  

- az arculatot, logot tervezte 

Ilcsi Szépítő Füvek 

- anyagi támogatást nyújtott 

Egis Gyógyszergyár Nyrt. 

- anyagi támogatást nyújtott 

Képmás családmagazin 

- média megjelenést biztosít 

Mandiner 

- média megjelenést biztosít 

Origo 

- média megjelenést biztosít 


