Magyar Közgazdasági Társaság
Demográfiai Szakosztály

Beszámoló a Demográfiai Szakosztály
2018-2020 éves munkájáról
Az alapítás, előzmények
A Gyermek és Családbarát Magyarországért Alkotó Műhelyben (CSAM) több mint 200 kiváló
önkéntes szakértővel már két éve azon dolgoztunk, hogy megértsük a népességfogyás komplex
társadalmi okait, és megoldásokat találjunk a megállítására.
Erre a civil társaságra épült az MKT demográfiai szakosztálya, amelyet Monostoriné Bacsó
Anna alapított, az MKT kultúragazdasági Szakosztályának – Magyari-Beck Istvánnak és
Birinyi Józsefnek – kitüntető támogatásával. A szakosztály küldetése az volt, hogy szélesebb
körű, interdiszciplináris szakértői kört megszólítva, intézményes támogatottságot szerezzünk
ahhoz, hogy még időben muníciót adjunk a felelős döntéshozóknak a népességfogyás
megállításáért folytatott küzdelemhez.

2018. évi tevékenység
o Június: Nagyszabású konferencia az ELTE-vel és a CSAM-al együttműködve (kb. 300
résztvevővel).
Előadók: Árva László, Babos János, Benda József, Botos Katalin, Csomós
József, Demény Pál, Fekete Gyula, Giday András, Harrach Péter, Koncz Katalin,
Kovács Árpád, Lőrinc Kálmán, Novák Katalin, Mészáros József, Monostori Attila,
Pleschinger Gyula, Scheuer Gyula, Szegő Szilvia, Szoboszlai Attila, Tóth Pál Péter
és mások. Az előadások kivonata itt tölthető le: https://plusz1baba.hu/jovonk-agyermek/konferencia/az-eloadasok-kivonata
Az előadások itt megnézhetők:
https://plusz1baba.hu/jovonk-a-gyermek/konferencia
o December: kerekasztal beszélgetést tartottunk a Kultúragazdasági Szakosztállyal
közös
szervezésben,
A
fizetett
és
a láthatatlan
munka
a
népesedési kontextusban, (Bali János, Birinyi József, Kováts Eszter,
Monostori András, Nagy Beáta, moderátor Szoboszlai Attila) összefoglaló
itt:
https://plusz1baba.hu/files/0_MKT_emlkeztet_dec_14(1).pdf,
videó
felvétel itt: https://www.youtube.com/watch?v=jcWllpECPF0& feature=emb_logo

2019. évi tevékenység
-

-

-

Május: kerekasztal beszélgetés a Kultúragazdasági Szakosztállyal közös szervezés,
Bacsó Anna, A közgazdaságtan újra fogalmazása női narratívában (Benda József,
Botos Katalin, Major Gyöngyi, Varga Csaba, Virág Barnabás, moderátor Birinyi
József)
Augusztus: videó felvételek készültek a könyv és a munkafolyamat bemutatására.
Letölthető itt: https://plusz1baba.hu/jovonk-a-gyermek/konyvkiadas
Szeptember:
o Vándorgyűlés, Nyíregyháza. A demográfiai szekció témája a fenntartható
népesség témaköre volt, (Benda József, Kreiszné Hudák Emese, Szabadkai
Antal,
Varga
Anikó)
https://plusz1baba.hu/files/0_
Kozgazdasz_
vandorgyules.pdf
o Matolcsy György úr, az MNB elnöke felkérésére az MNB Monetáris Klubjának
ülésén bemutathattuk a témához kapcsolódó kutatásainkat.
November-December: „Jövőnk a gyermek” címen 6 db. könyvbemutató konferenciát
tartottunk Budapesten, Kecskeméten, Nyíregyházán, Veszprémben Csaba Beatrix és
Mádi lászló szervezésében. (Előadók: Árva László,Báger Gusztáv, Banyár József,
Benda József, Botos Katalin, Garaczi Imre, Giday András, Kovács Árpád, Matolcsy
György, Mészáros József, Pleschinger Gyula, Polyákné Szánthó Örsike, Seszták
Oszkár, Skodáné Földes Rita, Szabadkai Antal, Szegő Szilvia, Székely János, Varga
Csaba, Vedelek Norbert, Zseni Annamária,) A videó felvételek itt láthatók:
https://plusz1baba.hu/jovonk-a-gyermek/konyvbemutatok

2020 évi tevékenység
-

Február: Jövőnk a gyermek” könyvbemutató konferencia KSH szervezés (Bagdy
Emőke, Báger Gusztáv, Benda József, Kovács Marcell, Vukovich Gabriella, moderátor:
Rovács Barna)

-

Január-Március: AZ ELTE-vel, a CSAM-mal és a Megyei Önkormányzatok Országos
Szövetségével több konzultációt tartottunk, és javaslatokat fogalmaztunk meg a megyei
szintű demográfiai programok kidolgozására.

-

Március-Április: Pleschinger Gyula elnök úr felkérésére online megbeszélés alapján
javaslatokat tettünk a vírus kezelésére. Ennek egy részét befogadták. Később önálló
cikk is született. Itt olvasható: https://novekedes.hu/mag/ javaslatok-a-demografiaihelyzetet-kezelesere-benda-laszlo-irasa

-

Június: megalakult a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének (MÖOSZ)
Családpolitikai műhelye.

-

Június-Július: Banyár József, Csekő Imre, Koncz Katalin, Kovács Árpád, Kreiszné
Hudák Emese, László Tamás, Lóránt Károly, Tóth I. János tollából recenziók és
könyvismertetések sora jelent meg a Magyar Nemzetben, a Magyar Hírlapban, a Polgári
Szemlében, a Hitelintézeti Szemlében stb. Megjelenés előtt van Bogár László írása.
Letölthetők
itt:
https://plusz1baba.hu/jovonk-a-gyermek/konyvkiadas/jovonk-agyermek/recenziok
Augusztus: könyvbemutató konferencia Békéscsabán, (Benda József, Szebellédi
Zoltán, Takács Árpád, Zalai Mihály, Zseni Annamária) videó felvételek itt:
https://plusz1baba.hu/helyzet/videok-beagyazva

-

-

Szeptember:
o Nyugdíj koncepciónk megjelent a Növekedés.hu portálon. Itt olvasható:
https://novekedes.hu/mag/javaslat-a-nyugdijrendszer-reformjara
o Vándorgyűlés kerekasztal: Gyermekvállalás és nyugdíjreform (Banyár József,
Botos Katalin, Németh György, moderátor: Benda József). videófelvétel:
https://www.youtube.com/watch?v=ASh-OYKtdoo&feature=emb_logo
o Matolcsy György elnök úr cikkében kiemelte munkánk jelentőségét:
https://novekedes.hu/mag/matolcsy-gyorgy-a-celzas-celzasa

-

Október-november: Három részes interjú jelent meg a vasárnap.hu-n a
népességfogyás okairól és a megállításáról. A hetilap várhatóan hétről hétre más-más
munkatársainkkal készít interjút a témában. A három interjú linkje:
o
o
o

https://vasarnap.hu/2020/10/10/benda-kiserletezesre-nincs-ido-kulonben-6-milliosorszag-leszunk/
https://vasarnap.hu/2020/10/31/bende-jozsef-europanak-nincs-alternativaja-apopulacio-leepulese-ellen/
https://vasarnap.hu/2020/11/08/dr-benda-negyven-ev-felett-is-szukseg-van-ababavaro-hitelre/

-

A könyvünkről és a munkánkról az elmúlt 2 évben több mint 60 sajtó híradás (tévé, rádió,
internet, újság) jelent meg. Itt letölthető: https://plusz1baba.hu/helyzet/szakirodalom

-

Közös céljaink megvalósulása érdekében több szálon is együttműködünk a Magyar
Nemzeti Bank munkatársaival.
o Az MNB 330 pontos Versenyképességi Programjában, egy erőteljes demográfiai
fejezet olvasható, amit részben ő írt, és sok ponton találkozik a mi elképzeléseinkkel.
o Báger Gusztáv úr a Monetáris Tanács tagjaként évek óta részt vesz munkánkban, és
kötetünk társszerkesztője.
o Pleschinger Gyula úr, a Monetáris Tanács tagja, az MKT elnöke 2018. júniusi
konferenciánkon előadást tartott.
o Kreiszné Hudák Emese, MNB munkatárs, a nyíregyházi vándorgyűlésen előadást
tartott szekciónkban. Baksay Gergely úrral (az MNB Versenyképességi Igazgatója),
Kreiszné Hudák Emesével és Monostori Andrással készítettünk egy elemzést, a
HISZÜK program államháztartásra gyakorolt hatásáról.
o Ebbe a sorba illeszkedik tavaszi tervünk, melyben felkértük Baksay Gergely Urat,
hogy tartson egy előadást számunkra az MNB nézőpontjáról.

A programok kialakításában és megvalósításában, bár név szerint nincs mindenki
felsorolva, több száz nagyszerű kolléga, munkatárs vett részt. A szakosztály tagjai mellett a
CSAM és az ELTE munkatársai, aktivistái számolatlan munkaórában, hatalmas erőbedobással
dolgozott közös küldetésünk sikeréért.
Hálás köszönet ezért minden alkotó társunknak!
Szorgalmas és elkötelezett tevékenységünk sietségét az indokolta, hogy a legnépesebb
korosztály kifutóban van a szülőképesség életkorából. Sajnálatos módon nem írhatom le, hogy
legfontosabb céljaink megértésre találtak volna a döntéshozók oldalán.
Bízom benne, hogy a következő időszakban el tudunk mozdulni a kölcsönös megértés és a
hatékony cselekvés irányába.
Budapest, 2020. november 10.
Benda József
elnök

