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Emlékeztető 

MKT Demográfiai szakosztály tisztújító ülése, 2020. november 17.(online) 

Az ülésen összesen 24 fő vett részt. Napirendi pontok: 

1. Benda József megnyitását követően Baksay Gergely MNB ügyvezető igazgatója megbízásából 

Kreiszné Hudák Emese MNB szakértő előadása: A demográfiai kihívások gazdasági 

következményei címmel. Az előadás az MKT honlapján is elérhető. 

 

2. Demográfiai szakosztály beszámolója a megalakulás óta (2018) elvégzett feladatokról.  

3. A Demográfiai szakosztály tisztújítása a korábban beérkezett online szavazás eredményének 

kihirdetése. 

4. Az újonnan megalakult vezetőség bemutatkozása. 

5. Javaslatok a szakosztály jövőbeli munkatervére. 

 

Néhány lényeges megállapítás az előadásból: 

2016-ig emelkedett a termékenység, azóta stagnál Az időskori függőségi ráta 2060-ra 54 %-ra 
emelkedhet  

  
  
  

A családtámogatások hatékonysága javítható A munkaerőpiac beszűkülése várható 
  

  
 

 

  

https://plusz1baba.hu/files/Kreiszn_Hudk_Emese_Demogrfia_20201117.pdf
https://plusz1baba.hu/files/Kreiszn_Hudk_Emese_Demogrfia_20201117.pdf
https://plusz1baba.hu/files/beszmol_2018_2020_1.pdf
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Az előadáshoz számos hozzászólás érkezett a hallgatóság köréből: 

• Fekete Gyula megkérdezte, hogy a családtámogatásokhoz hozzáadták-e az adójellegű 

támogatásokat.  A válasz igen, a nemzetközi összehasonlítások esetében is figyelembe veszik 

az adójellegű támogatásokat is.  

• Szabadkai Antal felvetette, hogy a családok lakáshelyzetének megoldása is szerepeljen a 

javaslatok között, Hudák Emese válasza igen az MNB ezzel egyetért. 

• Veres Pál a családok mindennapi életének támogatását emelte ki a további gyermek vállalás 

ösztönzése szempontjából. Emellett felvetette, hogy az egykulcsos adó nem előnyös az 

adójellegű családtámogatások esetében. Hudák Emese megerősített, hogy fontos mindkét 

szempont és történtek ilyen jellegű intézkedések példának hozta fel a négy gyermeket nevelő 

anyák SZJA kedvezményét. 

• Monori Józsefné szerint a lakhatás problémának megoldásául a bérlakás és szolgálati lakás 

programot kell erősíteni. Továbbá a nyugdíjbeszámításnál figyelembe kell venni a felnevelt 

gyermekeket. Válasz igen az MNB versenyképességi programjában ezek is szerepelnek. 

• Benda József elmondta, hogy 2020-ban várhatóan 92 000 gyermek fog születni, ez még 

nagyon távol van a kívánatos évi 110 000 születésszámtól. A hivatkozott demográfiai 

kutatások azt mutatták (HÉTFA), hogy a további gyermekek születéséhez bölcsődékre, a 

férfiak bevonására, a nők mielőbbi munkavállalására van szükség, amit tendenciózus 

tévedésnek tart. Nincs arra bizonyíték, hogy ez a koncepció bárhol elérte volna a 

fenntartható (2,1-es) népességet. Ez inkább egy rövid távú pénzpiaci érdek kifejeződése.  

A születések számának erőteljes csökkenése várható Egyensúlyhiány van a rövid és hosszú távú érdekek között 
  

  
 

o Véleménye szerint az az alapprobléma, hogy az extenzív gazdaság aktuális 

versenyképessége oltárán feláldozzuk a társadalom fenntartható újratermelésének 

érdekeit.  

o A jövő generációjának felnevelése hatalmas élőmunka mennyiséget (27 ezer óra 

felnőtt munkaidőt igényel egy gyermek 18 éves korig való felnevelése) és növekvő 

pénzügyi befektetést igényel. Ezt az élőmunkát ma „láthatatlan” munkának 

nevezzük, és ráterheljük az édesanyákra, ami egyrészt azonnal csökkenti a 

gyermekszámot, másrészt a humán erőforrás leépülését vonja maga után.  

o Arra is szoktak hivatkozni, hogy a mai fiatalok nem akarnak otthon maradni. Ez a 

nézőpont inkább szubjektív vélemény, mint kutatás alapú megközelítés. Saját 

reprezentatív felmérésünk szerint a fiatalok 5%-a épít csak „karriert” 70% egyensúlyt 

keres a család és a munka között, 25% pedig szeretne csak a családjának élni. Ez 

utóbbi réteg azonban nem teheti meg, több gyermekkel is kénytelen beállni a sorba. 

Épp ebben a rétegben vannak a demográfiai tartalékok, de ezt a munkerőpiaci 

nyomás nem engedi felszínre hozni. Munkatársaink erre a társadalmi rétegre 

dolgozták ki a Hivatásos Szülők életpálya modellt. 

o A megoldáshoz el kellene mozdulni az egyensúly irányába.  
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*** 

Tisztújítás  

- Nagy Gábor Miklós országos titkár úr online gyűjtötte össze a szavazatokat, az eredményt 

írásban elküldte Benda József számára. Az eredmények: a szakosztály 38 tagjából 29-en 

voltak jogosultak a szavazásra, nekik volt rendezett a tagdíjuk.  

- A 29 jogosultból 10 fő adta le a szavazatát.  

- A szavazók egyhangúlag támogatták Magyar Beck István tiszteletbeli elnöki felkérését, 

Benda József elnöki, Szoboszlai Attila társelnöki mandátumát.  

- Sisakné Fekete Zsuzsa titkári megbízatást 9 fő támogatta, egy tartózkodás mellett.  

- Az új vezetőség egyhangú támogatás mellett az alábbi tagokból áll: Fekete Gyula, László 

Tamás, Mádi Láaszló, Szabadkai Antal, Szarvas Zoltán. Az elnökség november 24-én tartja 

alakuló ülését. 

Az újonnan megválasztott vezetőség tagjai bemutatkoztak, Szoboszlai Attila temetés miatt nem 

tudott részt venni az ülésen, őt Benda József mutatta be.  

*** 

A szakosztály munkatervére vonatkozóan az alábbi javaslatok érkeztek: 

Szoboszlai Attila: tartsunk a pártok családügyi szakértőivel közös műhelyt, ahol kidolgozzuk azt a 

minimumprogramot, amit minden párt el tud fogadni. Ez lehet egy sorozat, kerekasztal 

beszélgetésekből, egy 2 vagy több napos műhelymunka is. Kezdhetjük akár a pártok koncepcióinak 

meghallgatásával. 

Szabadkai Antal:  

- Legyenek negyedévente rendszeres elnökségi ülések 

- A vándorgyűléseken erőteljesebben képviseljük magunkat 

- Szakértői testület hozzunk létre  

- A külső kommunikációt, a sajtókapcsolatokat koordináljuk  

- Vegyünk részt a megyei vagy városi szintű "demográfiai koncepciók" kidolgozásában 

László Tamás, Mádi László, Monoriné Marika, Szabadkai Antal: dolgozzunk ki egy lakás koncepciót. 

Sisakné Fekete Zsuzsa: Nyugdíjszámítás és a gyermekvállalás kapcsolatát vizsgáljuk. 

Benda József: folytassunk más szakosztályokkal közös programokat  

- Somogyi Ferenc gazdaság filozófus „Krízis és katarzis” c. tanulmánya alapján a 

Kultúragazdaság szakosztállyal, valamint 

- A Munkaügyi,  

- A Gazdaságpolitikai és gazdaságelméleti,  

- A Társadalom gazdaságtani szakosztályokkal 

- A Fejlődésgazdaságtani,  

- Az Egészség- és egészségügy-gazdaságtani szakosztályokkal. 

 

Budapest, 2020. 11. 20. 

Készítette: Sisakné Fekete Zsuzsa és Benda József 


