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Létrehozása, munkája, ez a konferencia  
A népesség öregedése, létszáma csökken, 
termékenység, halandóság, előreszámítások.  
Demográfia több ezer éves múlt. 
A szekciónk három előadása értékes, 
eredményeik hasznosíthatók.  
Az ország kedvezőtlen demográfiai folyamatait 
mutatják be keresve a lehetséges megoldásokat. 
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Dr. Zseni Annamária:  A magyar 
nemzet lelkiállapota (nemzet-állítás)    

• A pszichológia oldaláról vizsgál. 2013-2015 
között végzett kutatás. 

• A jelenben mutatkozó zavarok okának 
feltárása, kóroki tényezők keresése 
segítségével keresi a jövőben a kiutat a jelen 
zavaraiból.  

• A gyermekvállalási kedv erősödése 
érdekekében. 
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Dr. Lázár-Fülep Tímea:  A 35 év felettiek 
gondolkozása egy felmérés tükrében   

• A 35-44 éves korosztály újabb 
gyermekvállalásának esélyét vizsgálja. 

• Nagy létszámú korosztályok,  Ratkó 
 1950-1956 demográfiai csúcs 
 1970-es évek közepe (ma már 40-44 évesek) 
 ? a harmadik 
• A szerző keresi a válasz arra a kérdésre milyen 

intézkedések segítenének leginkább a (további) 
gyermek vállalásában. 
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Dr. Lázár-Fülep Tímea 
Kutatás eredménye:  
• Az anyagiak mellett a stabil párkapcsolat. 
• A társat keresők 64 %-a szeretne gyermeket vállalna. 
• Nemzedéken keresztül szeretetteljes és őszinte családi 

légkörben nevelkedtek.  
• Elképzelhető + 200-300 ezer gyermek.  
Javaslatok:   
A család szerepének erősítése elengedhetetlen.  
Pozitív javaslat a párkapcsolatok kialakításának segítése. 
És fontos megemlíteni a meglévő családi kötelékek 
megőrzését is.  
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Dr. Benda József - dr. Szoboszlai 
Attila: Múlt. Jelen. Jövő? 

• Magyarország demográfiai helyzetének javítása 
érdekében a gyors beavatkozási tervet javasol. 
Felhívja a figyelmet, hogy csak pár évünk van 
hátra, mert a szülőképes korú nők létszáma 
csökken.  

• Bemutatja a teljes termékenységi arányszám 
alakulását.  

• 1960-ban 2,02, 1975-ben 2,35  
• A szakirodalom szerint 2,1-es érték esetén 

biztosított a két szülő pótlása.  
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Dr. Benda József - dr. Szoboszlai 
Attila: Múlt. Jelen. Jövő? 

• Az élveszületések számát mutatja be 1938 és 
2030 között.  

• Legtöbben 1954-ben születtek, több mint 210 
ezren. Magas a gyermekszám a 1990-es évek 
közepén is. 2016-ban 93 063, 2017-ben 91 600 
gyermek született Magyarországon. 

• A szerző a 150 ezres születésszámot, mint 
reprodukciós szintet adja meg. Van olyan naptári 
év, amelyikre jó lehet ez az érték, de nem minden 
évre!  
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• Az alacsony gyermekszámot többé-kevésbé a 
gyermekvállalási kor egyre fokozódó kitolódásával is 
magyarázzák a szakemberek. 

• Az anyák átlagos életkora gyermekük születésekor 
1975-ben 25,3 év volt. 2000-ben 27,3 év, 2010-ben 
29,4 év 2016-ban 29,6 év.  

• Az anyák átlagos életkora az első gyermek 
megszületése esetében 1975-ben 23,5 év, 2000-ben 
25,1 év, 2010-ben 27,7 év 2016-ban 27,8 év. 

• Az európai országok és az EUROSTAT előreszámításai is 
azzal számolnak, a fenti folyamat lezárulását követően 
a jövőben fokozatosan emelkedik majd a gyermekszám 
az Unióban. Reményeink szerint Magyarországon is 
bekövetkezik ez a folyamat.   
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„A gyermek nem a nők magánügye! Apákra, 
családokra van szükség!” Emeli ki az előadó.  

• Dinamikusan nőtt a házasságon kívül született 
gyermekek aránya.  

• 1975-ben még csupán 5,6% volt. 2000-ben 
már 29%, 2010-ben 40,8% és 2016-ban már – 
nem tévedés, valóban – 46,7%.  

• A jelenség aggasztó!  
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.   Élveszületések az anya családi állapota szerint százalékban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Forrás: KSH adat, Hablicsekné dr. Richter Mária szerkesztése 
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Következtetések 

• A fiatalon vállalt gyermekek elmaradása hiányt 
okoz.  

• A tartós és kiegyensúlyozott párkapcsolat.   
• A házasság nemcsak a „papír” meglétéről szól. 
a. A házasságban élő nők több gyermeket vállalnak 
b. A házas népesség halandósága jobb 
c. Amelyik évben a házasságban élők száma több, 

a született gyermekek száma is magasabb.  
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Feladatok 
• Támogatásra érdemes a 35 évesek és 

idősebbek gyermekvállalási hajlandósága. De 
nem elhanyagolható a házasságban élő 
fiatalok segítése sem.  

• A továbbiakban is a családokat kell támogatni, 
mert az önmagában az élveszületések 
számának növekedését eredményezheti. 

• Jelentős szerepe lehet a döntéshozóknak és a 
médiának egyaránt.  
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Köszönöm  szépen 
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