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Emlékeztető 
MKT Vándorgyűlés, a Demográfiai Szakosztály bemutatkozása 2019 szept 6. 

 

 

 
 

A konferencia központi témája a fenntarthatóság, valamint a klímaváltozás okozta gazdasági-, 

nemzetgazdasági- és társadalmi kihívások. A demográfiai szekció témája a fenntartható népesség 

témaköre volt, amelyet 5 előadásban dolgoztunk fel. 

 
1. Dr.Benda József (MKT, Demográfiai Szakosztály, elnök): A népességfogyás komplex társadalmi folyamata.  

A születések száma 1976. óta folyamatosan csökken, és egyetlen gazdaságpolitikai intézkedés nem tudott ezen 

változtatni. A demográfus szakma egy része értetlenül áll a folyamatok mellett, és megelégszik az értékrend 

megváltozásának megállapításánál. Az előadás rátekint az értékrend megváltozása mögött rejlő szocializációs 

tényezőkre, amelyek egy transzgenerációs folyamatba illesztve értelmezik a társadalomtörténeti összefüggéseket 

és azok következményeit. 

 

2. Dr.Kreiszné Hudák Emese (Magyar Nemzeti Bank, vezető gazdasági elemző): A demográfiai változások 

makrogazdasági hatásai. 

A rendelkezésre álló népesség-előrevetítések alapján a demográfiai folyamatokat várhatóan Magyarországon is 

a társadalom fokozatos elöregedése fogja jellemezni. A demográfiai folyamatok hosszú távon több csatornán 

keresztül is hatással lehetnek a makrogazdasági változók alakulására. A társadalom elöregedése hosszú távon 

várhatóan jelentősen megváltoztatja a munkakínálatot, a fogyasztási és a megtakarítási rátákat, kedvezőtlenül 

érintheti a termelékenységet és a növekedési kilátásokat. Emellett a népesség elöregedése növelheti a 

költségvetési kiadásokat a nyugdíjrendszeren és az egészségügyi ellátórendszeren keresztül. A kedvezőtlen 

hatásokat mérsékelhetik a gazdaságpolitikai lépések, illetve a gazdasági szereplők alkalmazkodása is. 

 

3. Dr.Benda József: A nagycsalád mint népesség újratermelésének záloga  

A folyamatosan csökkenő számú és elöregedő népesség gátat szab a gazdaság által igényelt munkaerő szükséglet 

kielégítésének. A fenntartható számú népesség újratermeléséhez a sokgyermekes családok arányának jelentős 

növelése meghatározó elem. A rövid távú munkáltatói igények és a népesség hosszú távú újratermelése között 

kívánatos volna egy nagyobb egyensúly kialakítása. Az előadás egy felmérés tükrében bemutatja, mire volna 

szüksége a fiataloknak még egy gyermek vállalásához.  

 

4. dr. Szabadkai Antal (mérnök-közgazdász, független tanácsadó): Demográfiai fenntarthatóság  

Magyarország demográfiai fenntarthatóságát több alapvető probléma veszélyezteti. Ezek közé tartozik a szülő 

képes női korosztályok létszámának csökkenése, a lakáshoz jutás nehézségei, a fiatal, munkaképes korosztályok 

nyugatra vándorlása. 

A 2010 utáni kormányok több intézkedése is javítani kívánt ezen a helyzeten. Kérdés, mennyire széles rétegek 

számára vehetők igénybe a jó irányba mutató intézkedések, pl. a CSOK és a falusi CSOK... 

A költség takarékos és saját munkaerő maximális hasznosítására építő módszerek kiszorultak a lakás szerzési 

módok közül, a nyereség orientált vállalkozások nyertek teret. Egyre szélesebb rétegek számára vált anyagilag 

elérhetetlenné saját új lakás megépítése vagy megvásárlása.  

Az előadás arra koncentrált, hogy milyen további, lakás politikai intézkedésekkel lehetne elősegíteni a fiatal, 

családalapító párok lakás szerzését, ami a gyermekvállalási kedvet is jelentősen növelheti.  

 

5. Varga Anikó (közgazda, a NOE korábbi főtitkára): Elvárások kereszttüzében  

A tőke rövid távon optimalizálja megtérülését, a gyermeknevelés viszont hosszú távú befektetés. A családok felé 

három oldalról érkeznek elvárások, amelynek igen nehéz megfelelni: a politika, a társadalom és a helyi 
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közösségek felől. Hogyan, milyen transzfer mechanizmusokkal teremthető meg az egyensúly a több, egymásnak 

gyakran ellentmondó követelmény között? 

 


