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Fenntartható fejlődés három oszlopa: 
+ a demográfia

Demográfia: a társadalmi oszlop része vagy egy önálló negyedik oszlop



Fenntartható és nem-fenntartható 
népesség

• Nem-fenntartható népesség.  

– Népességrobbanás. Folyamatosan növekvő népesség, 
magas születési szám. (Afrika és Nyugat-Ázsia)

– Népességcsökkenés, elöregedés. Alacsony születési és 
termékenységi szám. (Európa és Kelet-Ázsia) 

• Mo./2021: -41,4 ezer fő;  - 6,4 ‰; -0,51 gyerek/nő; 100 
gyerek/141 idős.

• Fenntartható népesség: Folyamatosan állandó 
népesség és korösszetétel. (Nincs példa)



Elsősorban 
népességpótló 
bevándorlás: (120 40 
ezer fő/év)

Állandó népesség és korösszetétel megvalósítása  Magyarországon
(fenntartható népesség Mo.-on)

30%-kal magasabb szülési 
hajlandóság. 2,1-1,6=0,5 (131%), 120-93=30 

ezer újszülött (130%)
 

Kötelezően kétkeresős Kötelezően
 egykeresős

Szabadon válaszható: két, másfél és 

egykeresős családmodellek



Téziseim a láthatatlan munkáról
• A láthatatlan munka egy gyűjtőfogalom, amely nagyon sokféle nem-

fizetett (a GDP-ben nem elszámolt) munkát foglal magába: mosogatás, 
takarítás, bevásárlás, gyerekek gondozása és nevelése, idős családtagok 
gondozása. 

• A láthatatlan munkát csoportosítani lehet és kell: a munkát végző neme,  
a munka jellege. 
– Ezeket a munkákat hagyományosan nők végezték és még napjainkban is 

többnyire nők végzik. 

• A tisztán magáncélú láthatatlan munkáért nem kell fizetni, mivel azt az 
ember önmagáért vagy a családjáért végzi. Ki adna ezért pénzt és milyen 
alapon?

• A közérdekű jelentőséggel is rendelkező láthatatlan munka végzését az 
államnak kompenzálnia kell. Pl. a gyerek nemcsak „magánjószág”, hanem 
„közjószág” is ezért joggal várható el az állami kompenzáció. 

• A magyar állam sok juttatást ad a gyereket nevelő családoknak, de ezek a 
juttatások kétkeresős 2-3 gyereket nevelő családokra optimalizálnak. A 
sok gyereket (4+) nevelő családok extra munkáját az állam már nem 
ellensúlyozza. Ezért az ilyen családok egyre ritkábbak. 



Boda György téziseiről
• „Magyarországon demográfiai szempontból 

havária helyzet van.” (Egyetértek)

– „A demográfiai helyzet javítására rendelkezésre álló 

migrációs megoldásokról – mint amit az USA-ban, vagy 

Izraelben alkalmaztak - még csak nem is 

gondolkozunk.” (Speciális példák) 

– „A külföldiek ideiglenes beingáztatása a 

munkaerőhiány pótlására nem javítja a demográfiai 

helyzetet.” (Öböl Menti Arab Államok.)



Engler Ágnes téziseiről
–  „(M)inél több munka hárul valakire otthon, annál kisebb 

mértékben tud aktívan a munkaerőpiacon érvényesülni.” 

– „Számos kutatás bizonyítja, a nők munkaerőpiaci 

részvétele és a teljes termékenységi arány idősorok 

közötti korreláció pozitív.” (Ellentét; nincs rá példa) 

– A nagyobb létszámú család egyfelől több feladat 

ellátását követeli meg a szülőktől, másfelől megnő az 

esélye a tágabb család tagjainak, illetve az idősebb 

gyermekek aktívabb bevonódására.” (Szülői feladat + 
állami segítség:  főállású szülőség.) 



Benda József téziseiről

• „Akkor volt 2,1 a termékenység, amikor jelentős 

arányban voltak sokgyermekes családok az 

országban”.  (Egyetértek)

• „A fiatalok szándékának elfogadása (25 % szeretne 

csak a családjának élni) = a gyermeknevelésre fordított 

láthatatlan munka elismerése, megfizetése” (női 
szerepek: karriercentrikus, egyeztető, családcentrikus 
.) 



Szép Katalin téziseiről 

• „A láthatatlan munka mérése..  fontos, hogy 

jobban megértsük … [az ember]  hogyan osztja 
meg a munkaidejét a fizetésért és az otthon 

végzett munka között.”  (

• „Az EU tagállamaiban (az északi államokat 

kivéve), jellemzően a nők kétszer annyi időt 
töltenek házimunkával, mint a férfiak.”  

(Terhesség, szoptatás, csecsemőgondozás 
szükségképpen a női munka, ezért a kétkeresős 
családmodellben csak kevés gyerek születhet)




