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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 37 perc)

Elnöki megnyitó

RÓNASZÉKINÉ KERESZTES MONIKA (Fidesz), az albizottság elnöke, a
továbbiakban ELNÖK: Szép jó reggelt kívánok minden résztvevőnek az első albizottsági
ülésünkön, a népesedéspolitikai albizottság ülésén. Megállapítom, hogy az ülés
határozatképes.

A napirend elfogadása

A napirend elfogadása következik. A napirendi javaslatom a mai napra a
népesedéspolitikai feladatok törvényhozási előkészítése, fővendégünk Kamarás Ferenc, a
Központi Statisztikai Hivatal - Népességtudományi Kutatóintézet munkatársa, a második az
egyebek.

Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság a napirendet
elfogadta.

Népesedéspolitikai feladatok törvényhozási előkészítése

Felvezetés és bevezetésképpen szeretném elmondani, hogy az élet számtalan területén
bizonytalanság vesz körül bennünket. A technika rohamos fejlődése, felgyorsult tempójú
életvitelünk bizony magában hordozhatja az ideiglenességet, sokszor a felszínességet, az
esetlegességet. Ha a nehezen kivívott szabadságunk rosszul értelmezett szabadosságba csap
át, egy idő után épp az ellenkező hatást éri el, komoly gátakat emelhet olyan természetes és
belénk oltott vágyak elé is, mint például a biztonságra, az önzetlen szeretetre, az élet
továbbadására való törekvés. Ha ehhez még hozzájárul egy gazdasági, egzisztenciális
bizonytalanság, minden pátosz nélkül mondhatjuk, hogy az egész ország, a magyar nemzet
jövője van veszélyben. Zárójelben megjegyzem, hogy ez nemcsak magyar probléma, hanem
világjelenség.

Ezért hát a törvényalkotás folyamatában a család- és népesedéspolitika kulcskérdés.
Ennek műhelymunkáját vállalja fel az Ifjúsági, szociális és családügyi és lakhatási bizottság –
főbizottság – népesedéspolitikai albizottsága.

E szubjektív hangú felvezető után beszéljenek az objektív számok. Az állam
statisztikai szolgálatában megengedhetetlen a politikától való függetlenség feladása, így az
adatok közlése sem szolgálhat aktuálpolitikai érdekeket. Vukovich Gabriellától, a KSH
elnökétől idéztem ezt a mondatot, vele dolgoztam egyébként többször is a „Jövőnk”
műhelyben Navracsics Tibornál, és nagyon objektív és, és hadd mondjam el, szubjektív
munkatársként is nagyon tisztelem.

A KSH adatai, számításai részrehajlás nélküli diagnózist adnak az ország demográfiai
helyzetéről. A kormány feladata lesz – és ez már el is kezdődött – a törvényhozás eszközével
kidolgozni a terápiát, a gyógymódot.

Tisztelettel köszöntöm a mai ülés meghívott vendégét, Kamarás Ferencet, a KSH
népesedéstudományi szakemberét, és kérem, tartsa meg előadását.

Kamarás Ferenc (KSH – Népesedéstudományi Kutatóintézet) előadása

KAMARÁS FERENC (Központi Statisztikai Hivatal – Népesedéstudományi
Kutatóintézet): Köszönöm szépen, elnök asszony.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ha megengedik, ülve mondom el beszédemet, így
egyszerűbb kezelni a gépet. (Előadását vetített prezentáció segítségével tartja meg.)
Köszönöm a meghívást, és köszönöm a lehetőséget, hogy azt hiszem, első alkalommal



- 6 -

politikusok és politikai döntéshozók előtt vázolhatom fel a népesedési helyzetünket, és azok
sarkalatos kérdéseit, melyet egy rövid beszámolóval szeretném kezdeni.

Öt olyan tényezőt említek itt meg, amelyek gyakorlatilag a népesedési folyamatok
leglényegesebb kérdései. Ezek nem függetlenek egymástól, lényegében összetartoznak, és
egymást erősítő, előidéző folyamatok. Ezek közül a legfontosabb a legfelső: egy létszámában
fogyó és összetételében öregedő népességünk van, és az azt követő négy pont gyakorlatilag az
előidézője vagy részben okozója volt annak az eredménynek, ami itt a legelső pontban
szerepel.

A népességszám 1880-1980 között megduplázódott, akkor érte el a maximális
létszámát 10 713 ezer fővel. ’81 óta gyakorlatilag folyamatosan csökken, tehát az idei évet is
beszámítva ez már 30 éve. Más országokban is csökken a népesség, de ilyen hosszú és
folyamatos népességcsökkenés Európában, és azt hiszem, a világon sem található jelenleg.
Korábban csak a világháborúk – az első és a második világháború – éveiben volt egy időleges
népességcsökkenés.

A csökkenés alapvető oka és a népesedés alapvető kérdése a reprodukció, illetve
annak a hiánya. Minden élő szervezetnek ahhoz, hogy fennmaradjon, alapvető feltétele az,
hogy reprodukálja önmagát, ez az emberre, a népességre különösen igaz. Ha ez hosszú távon
nem történik meg, akkor a népesség előbb-utóbb csökkenni fog. Nálunk ahhoz, hogy ilyen
korán kezdődött el a népességcsökkenés, hozzájárult a halandóság nemzetközi viszonylatban
is magas aránya. A reprodukció lényegében nem más, mint a gyermeknemzedékek és a szülői
nemzedékek egymáshoz viszonyított aránya. Tehát gyakorlatilag azt mondjuk, hogy a
reprodukció akkor van biztosítva, hogyha minden nő élete folyamán egy leánygyermeknek ad
életet, és minden férfi egy fiúgyermeket helyez a maga helyébe az élete során. Ezért mondjuk
azt, hogy egy nőnek átlagosan valamivel több mint két gyermeket kellene vállalnia ahhoz,
hogy a népesség reprodukciója biztosítva legyen.

Ezzel szemben nálunk a termékenység szintje – mint ahogy majd fogom mutatni –
hosszú idő óta jóval elmarad ettől a reprodukciós szinttől. A házasságkötések, illetve a
népesség családi állapot szerinti összetétele új megközelítése a termékenységnek. Ugyanis
nagyon szoros kapcsolat van a népesség családi állapot szerinti összetétele és a termékenység
között. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy azoknak a csoportoknak a részesedése vagy súlya
nő a népességen belül – ezek a nem házasok –, akiknek a termékenysége eleve alacsonyabb,
és tekintettel arra, hogy az ő súlyuk nő az össznépességen belül, ez a termékenységre is
alapvetően csökkentő hatással van.

A másik ilyen jelenség a változó formájú párkapcsolatok, ami azt jelenti, hogy a
házasság mellet a házasságon kívüli párkapcsolatok, főleg az élettársi kapcsolatok
emelkedtek, és a halandóságnak Magyarországon bizonytalan trendje van. Van javulás, az
elmúlt másfél évtizedben jelentős javulás történt, viszont ennek a javulásnak a nagy része
gyakorlatilag ’90 és 2000 között történt, 2000 óta a halandóság javulása lelassult, és eléggé
bizonytalan, évről évre változik. Tavaly emelkedett, idén picivel alacsonyabb a tavalyinál, de
ez még nem végleges adat.

Ami lényeges, hogy a népesség csökkenésével párhuzamosan egy szerkezeti változás
is történik a népességen belül. Ugyanis nem minden társadalmi csoport vagy réteg csökken,
hanem van, ahol csökken a népesség, van, ahol viszont emelkedik. Ez az ábra azt mutatja,
hogy néhány kiragadott jellemző szerint hol van csökkenés. Az össznépességben – ez 2010.
január 1-jei állapotot jelent – itt még csak közel 700 ezres fogyás van, de ha megnézzük,
gyakorlatilag a gyermekkorúak létszáma ’80 és 2010 között jobban csökkent, mint az
össznépességé.

Más szóval azt mondhatom, hogy a népességcsökkenés gyakorlatilag a
gyermekkorúak csökkenésével történt meg, tekintettel arra – a következő ábrán bemutatom –,
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hogy az időskorúak, a 60 év felettiek létszáma emelkedett. Tehát ezért mondjuk, hogy a
népesség úgy csökken, hogy közben öregszik is.

Emellett néhány érdekesség: a férfiak létszáma sokkal jobban csökkent, mint a nőké,
ez részben a két nem halandósági különbségéből és a népesség korösszetételéből adódik.
Minél öregebb egy népesség, a halandóság miatt annál nagyobb benne a nők részesedése, és
éppen ezért a népesség korösszetétele ezt befolyásolja. Lényeges elem, hogy a házasok száma
nagyon erőteljesen visszaesett, ugyanakkor a családok száma is csökkent, különösen a
házaspáros családoké.

Hol történt emelkedés? Miközben az össznépesség csökkent, a 60 éven felüliek
létszáma több mint 400 ezerrel emelkedett ’80 óta, szintén emelkedett a nőtlenek, hajadonok
létszáma, tekintettel arra, hogy a házaspároké visszaesett. Emelkedett az elváltak száma,
ugyanakkor nőtt az élettársi kapcsolatok száma – ’80 óta több mint háromszorosára –, az
egyszülős családoké és az egyszemélyes háztartásoké, ez szintén a népesség szerkezetével,
illetve korösszetételével összefüggő emelkedés.

A következő ábra azt mutatja meg, hogy milyen volt a termékenység tényleges szintje,
és melyik az a szint, ami az egyszerű reprodukció biztosításához szükséges lenne. A sárga
vonal a reprodukcióhoz szükséges szint, és azt látjuk, hogy gyakorlatilag 50 év óta a tényleges
termékenység – ami a zöld vonal – ez alatt van, kivéve a ’70-es évek közepének a nagy
létszámú nemzedékeit, amelyek – hogy úgy mondjam – jelenleg is az utolsó reménysugárt
jelentik arra vonatkozóan, hogy a népesség, illetve a születésszám elkövetkező csökkenését
meg tudják állítani vagy fékezni tudják.

Ami még érdekes, hogy a termékenység szintje a ’90-es évektől kezdve nagyon
erőteljes csökkenést mutat, az elmúlt 10 évben gyakorlatilag nem történt változás. Ami
viszont feltűnő, hogy nagyon messzire mentünk a reprodukciós szinttől, ez azt jelenti, hogy a
jelenlegi termékenység mellett a gyermeknemzedékek létszáma 35 százalékkal elmarad a
szülőnemzedékek létszámától.

Miközben a termékenység az elmúlt időszakban alacsony szinten stagnál, lényeges
változás történt a szülő nők összetételében. Ezek között a legfontosabb tényező az életkor
szerepe. Jelentősen nőtt a szülő nők átlagos életkora. 2009-ben az összes gyermek fele 30 év
feletti nőktől származott, ilyen még nem fordult elő korábban. Egyébként ezek, amiket itt
felsorolok, gyakorlatilag mondhatom azt is, hogy mind történelmi demográfiai csúcsokat
jelent, mert ilyenek korábban nem történtek. Tehát nem volt még olyan, hogy az összes
születés között a 30 év felettiek aránya ilyen legyen. Ezen anyák nagyon magas százaléka az
első gyermekét hozza világra. Még soha nem volt ilyen magas az első gyermeküket ilyen
magas életkorban vállaló anyák, és még soha nem volt ennyi gyermektelen nő a 30-as
éveikben járó nők körében.

A következő ábra azt mutatja meg – a vízszintes tengelyen az életkor, a függőleges
tengelyen pedig a gyermekszám-gyakoriság –, hogy ezer nőre mennyi gyermek jut, és ezt
három időszakra mutatja: a ’90-es, a 2000-es és a 2009-es időszakra. A görbe alatti terület
tulajdonképpen a termékenységgel arányos, minél kisebb a görbe alatti terület, annál
alacsonyabb a termékenység. Látszik, hogy 1990-ben jóval magasabb volt a termékenység,
ennek a csúcspontja a 23-24 éves korúak között volt. 2000-ben ez jelentősen lecsökken: a 20-
as években járó nők termékenysége csökkent a legjelentősebb mértékben. Ezzel
párhuzamosan jobbra tolódik az életkor, tehát 2000-ben már ez az életkor, ahol a
leggyakrabban vállalnak gyerekeket, 27 év, 2009-ben pedig 29 év. Ugyanakkor, ha
megnézzük a 2000-es és a 2009-es görbe alatti területet, 2000 óta gyakorlatilag nem
emelkedett a termékenység, ugyanakkora a szintje. Viszont van egy még inkább jobbra
tolódás, tehát az időseb korúaknál van emelkedés, ezzel párhuzamosan a fiataloknál, a 20 év
alattiaknál még mindig további csökkenés van.
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Gyakorlatilag itt azt mondjuk, hogy a születésszám és a termékenység szintje jelenleg
attól függ, hogy az idősebbek többletszülései és a fiatalabb nemzedékek szüléselmaradásai
hogyan viszonyul egymáshoz. Ezzel párhuzamosan történt, hogy növekedett a szülő nők
átlagos életkora, egyre kevesebb fiatal van a szülők között, és több az idősebb, ez megemeli
az átlagos életkort. Itt látható az első, a második és a harmadik gyermek szülésénél az átlagos
életkor. Itt az az érdekes, hogy jelenleg az első gyermekeiket későbbi életkorban vállalják az
anyák, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt már a második gyermeküket megszülték. Azért
mondjuk azt, hogy 15-20 évvel ezelőtt vagy még korábban, amikor a kétgyermekes
családmodell volt jellemző Magyarországon, akkor gyakorlatilag a 20-as éveik vége felé azt a
két gyermeket a nők világra hozták, jelenleg meg tulajdonképpen akkor kezdik el világra
hozni az első gyermekeiket. Ebből adódik aztán az a probléma, hogy jóllehet, a kívánt
gyermekszám mondjuk, jelenleg még nem csökkent, de itt nagy kérdőjel az, hogy vajon ezek
a nemzedékek, akik ilyen későn vállalják, világra tudják-e hozni a tervezett gyermekeket.

Ugyanis a késői gyermekvállalásnak bizonyos kockázati tényezői vannak. Ezek közül
az első, hogy a fekunditásnak van egy ideális életkora, elsősorban a 20-as évek második fele.
Még a 30-as évek első felében is meglehetősen magas a sikeres fogamzások aránya, de ott
már a mi adataink szerint magasabb a spontán vetélések, halva születések száma, tehát a
kívánt terhességek nem biztos, hogy bekövetkeznek. Ez azzal járhat együtt, hogy az
akaratlanos gyermektelenség, általában a gyermektelenek aránya valószínűleg növekszik, és
nagyon úgy tűnik, hogy a kétgyermekes családmodell a jelenlegi meglátásunk szerint elveszíti
eddigi hegemóniáját abban az esetben, hogyha a jelenlegi termékenységi viszonyok
megmaradnak.

A következő képen a 30 éves nők jelenlegi, illetve ’90 és 2010 között a gyermekszám
szerinti megoszlása, itt a gyermektelenek, az egy-, illetve kétgyermekesek, és a három- és
többgyermekesek láthatók. 2010. január 1-jén gyakorlatilag a 30 éves nők körében a
gyermektelenek domináltak, az volt a legnagyobb, 40 százalék fölötti aránnyal. Ugyanakkor
ugyanebben az életkorban ’90-ben már a kétgyermekes család dominált, tehát mindenki
megszülte addig az életkorig a második gyermekét. Éppen ezért rendkívül megnőtt az első
gyermeküket vállalók között a 30 éves nők aránya, a 30 éves nők közel fele az elmúlt évben
az első gyermekét vállalta. Ez azt jelenti, hogy 30 éves korig nagyon sok a gyermektelen nő,
és akkor kezdik el bepótolni a korábban elhalasztott gyermekszüléseket.

Milyen kockázattal jár ez? Ez azt mutatja meg, hogy a gyermektelenek aránya
mekkora az egyes születési évjáratokban. A fekete vonal a ’63-as születési évjáratot jelenti, ők
már gyakorlatilag befejezték a termékenységüket, jelenleg 47 éves korban vannak. A
gyermektelenek aránya 10 százalék alatt volt, tehát 8 százalék körüli a gyermektelenek aránya
ebben az életkorban. Hozzá kell tennem, hogy Magyarországon mindig is jellemző volt az,
hogy a tényleges gyermektelenségi arány rendkívül alacsony volt, a korábbi nemzedékeknél is
rendkívül alacsony maradt, 10 százalék alatt volt a gyermektelenek aránya. Ha viszont most
megnézzük a ’75-ös születésűeknél – ez a nagy létszámú nemzedék –, gyakorlatilag idáig
tudjuk nyomon követni a gyermektelenek arányát, ott már jóval előbb, a gyermektelen
ugyanabban az életkorban. A ’80-asok pedig, akik idén lesznek 30 évesek, azoknál pedig
ugyanebben az életkorban 20-30-40 százalékponttal magasabb a gyermektelenek aránya.

Ez egy becslés arra az esetre, hogy ha az elmúlt év szerint történnének az első
gyermekek világrahozatalai az elkövetkezendő években ezeknek a női nemzedékeknek, akkor
hogyan alakulna a gyermektelenek aránya. Ez azt jelentené, hogy a mostani ’63-as
8 százalékkal szemben a ’75-ösöknél kétszeresére emelkedne, 17-18 százalék, a ’80-asoknál
pedig háromszorosára, 25 százalék lenne a gyermektelenek aránya. Ezért mondjuk azt, hogy
fennáll a veszélye annak, hogy ha ilyen magas lesz a gyermektelenek aránya, akkor a
kétgyermekes családmodell is elveszíti a hegemóniáját.
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Mik a jövőbeli kilátások? A probléma az, hogy nemcsak a családösszetétel változik
ilyen arányban, hanem a születésszám is bizonyos szempontból veszélyben van, mármint úgy,
hogy további csökkenés várható. Elsősorban azért, mert a szülőképes korú nők létszáma
vissza fog esni. Jelenleg már megszülettek azok a nemzetékek, és gyerekkorúak vagy
fiatalkorúak, akik 10 év múlva, mondjuk 2020-ban belépnek a 20-as, 30-as éveikbe. Egészen
pontosan ismeretes azoknak a száma – mondjuk a mortalitást és a bevándorlást figyelmen
kívül hagyva –, pontosan tudjuk előre jelezni. Ezek szerint a 20-29 évesek létszáma mintegy
20 százalékkal, a 30-39 évesek száma 18 százalékkal csökken 2020-ig. Ez összességében
mintegy 250 ezer csökkenést jelent a potenciálisan gyermeket vállaló, tehát szülőképes korú
nők körében. Ahhoz, hogy egy ilyen létszámcsökkenés mellett a jelenlegi születésszámot fenn
tudjuk tartani, ahhoz a termékenységet meg kellene emelni, méghozzá nem is kismértékben.

A következő ábra azt mutatja, hogyan alakul ezeknek a nemzedékeknek a létszáma.
Látható a 20-24 évesek száma, a függőleges vonal a 2010. évi, tehát a jelenlegi helyzetet
mutatja, a tábla 2000-2020 között mutatja a számokat. Tehát mind a 20-24 éveseknél, mind a
20-29 éveseknél, a 20-as éveikben lévőknél jelentősen csökken, ez az elmúlt 15-20 év
alacsony születésszáma miatt van, mert azok fognak akkor ebbe az életkorba lépni.

Ami érdekes, a 30-34 évesek – a ’70-es évek nagy létszámú nemzedéke – az elmúlt
években érték el a maximális létszámukat, az elkövetkezendő években csökken a létszámuk.
De ezek a nagy létszámúak 5 év múlna fognak 35-39 éves korba lépni, tehát gyakorlatilag a
30-as éveikben járó nőknél még van remény arra, hogy a termékenység emelkedésével a
születésszám csökkenése megállítható, megfogható, mérsékelhető. Bár kétségtelen, hogy az
elkövetkező öt évben ők egyre idősebbek lesznek, tehát a kockázati tényezők ugyanúgy
fennállnak. De 2015-ig még a 30 évesek létszáma viszonylag magas lesz, azt követően viszont
elkezd erőteljesen csökkenni.

Milyen következményekkel járhat ez a csökkenés? Egy gyors előrebecslés szerint
2009-ben, tehát az elmúlt évben 96 400 gyermek született. Több mint 10 év óta már 100 ezres
létszám alatt vagyunk, nem tudtuk elérni ezt a létszámot. A 2009-es termékenységi szint
mellett 2020-ban ez a gyermekszám mintegy 79 ezer főre csökkenne csak azért, mert a
szülőképes korban lévő nők létszáma is csökken. Tehát ahhoz, hogy a jelenlegi, viszonylag
alacsony születésszámot fenn tudjuk tartani, ahhoz a termékenység mintegy 22 százalékos
emelkedésnek kellene megvalósulnia az elkövetkezendő tíz évben. Ez azt jelenti, hogy a
jelenlegi 1,33 arányt – ugye, azt mondjuk, hogy 2,1 kellene a reprodukcióhoz, jelenleg 1,33
van – 1,62-re kellene emelni fokozatosan 2020-ig ahhoz, hogy a jelenlegi 96-97 ezres
születésszámot fenntartsuk.

Ami a 2010. évet illeti, sajnos azt kell mondanunk – ugye, ez mind a 2009-es adatok
alapján történt –, hogy még rosszabb a helyzet. A 2010-es adatok szerint a születésszám
további 6,3 százalékkal csökkent, számszerűleg 4 ezerrel az első 8 hónapban, ami azt jelenti,
hogy nagy a valószínűsége annak, hogy újabb történelmi mélypontot fogunk elérni a
születések számában, hogyha ez az elkövetkezendő hónapokban is így fog folytatódni.

További dilemmák – ezek kérdőjelek, illetve megtárgyalandó kérdések –, hogy
megállítható-e a népességcsökkenés folyamata, és ha igen, akkor hogyan és mikor, milyen
módon. Aminek alapvető feltétele a reprodukció biztosítása, hogy biztosítható-e a
reprodukció szintje. A családok szerkezete, stabilitása, illetve a házassági mozgalom
jelentősége miatt ez kérdéses, hogy családpolitikai eszközökkel egyáltalán lehet-e a
párkapcsolatok alakulását, a párkapcsolatok létesítését és azok stabilitását befolyásolni.

Bizonytalan a halandóság jövője. Meg kell mondanom, a halandósági arány
javításában van potenciális lehetőség, hogy fékezze a népességcsökkenés folyamatát. Ne
feledjük el, hogy ’93-2009 között mintegy 20 ezerrel csökkent a halálozások abszolút száma,
150 ezerről 130 ezerre, és ez azért történt meg, mert 4,5 évvel emelkedett a várható átlagos
élettartam. Tehát a várható átlagos élettartam további emelkedése jelentős mértékben
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mérsékelni tudná a halálozásokat, ezzel párhuzamosan egy termékenységnövekedés ezt a
különbséget, ami a természetes fogyást okozza, lényegesen tudná csökkenteni. Hozzá kell
tennem azt, hogy nem lesz egyszerű a halandóság arányának a további, ugyanilyen mértékű
emelése, tekintettel arra, hogy ez azért sikerült így, mert nagyon rossz volt a várható
élettartam, és egy rossz helyzetből könnyebb elérni emelkedést. Ha az elkövetkező 10 évben
el lehetne érni egy 4-4,5 éves további emelkedést, az annak ellenére csökkentené a
halálozások számát, hogy a népesség öregszik. Hiszen azért ne felejtsük, hogy a népesség
öregedése automatikusan a halálozási arány növekedését jelenti.

A végén, hogy hogyan kezelhetők a demográfiai folyamatok társadalmi-gazdasági
következményei. Azt hiszem, hogy egyáltalán a népesedési problémáink, illetve kérdéseink
megoldásához alapvetően társadalmi konszenzuson alapuló politikai akarat szükséges az
elkövetkező 10 évben.

Köszönöm szépen, hogy meghallgatták az előadást.

Kérdések, hozzászólások

ELNÖK: Köszönjük szépen ezt a tiszta, világos és nagyon profi előadást. Ez a
diagnózis volt ennek az első albizottsági ülésnek a témája, ez volt a szándékom, hogy iránytűt
mutasson objektív szempontból, hogy mit is kell tenni a következőkben a családpolitika
területén, hogyan lehet ezt a zuhanó folyamatot megállítani. Természetesen nem titkoltan,
nekem ez különösen szívügyem, hiszen egész életemet ennek a tükrében töltöttem le. Bár nem
kifejezetten a számok tükrében, de pontosan ez a természetes igény, ami szerintem sokkal
több családban – nőben, férfiben egyaránt – megvan, hogy a következő nemzedéknek életet és
utat adjon.

A társadalom szempontjából nagyon-nagyon sok az összetevő, tehát ezeknek az
albizottsági üléseknek a témája és a tartalma alapján lépcsőfokonként fel fogjuk építeni magát
a terápiát. A következő alkalommal a tervem szerint Kopp Mária lesz a vendégünk, illetve
Fűrész Tünde, a népjóléti kabinet családpolitikáért felelős igazgatóságának a vezetője.
Reményeink szerint elindulhat egy olyan műhelymunka, amelyben ki tudjuk bogozni, hogy
ennek a helyzetnek mik is az okai, és a törvényhozás eszközeinek az előkészítéseképpen mik
azok a lépcsőfokok, amelyeket felépíthetünk a gyógyulás érdekében.

Kérdezem, van-e valakinek hozzászólása a napirendi ponthoz. (Jelzésre.) Tarnai
Richárd!

DR. TARNAI RICHÁRD (KDNP): Köszönöm szépen, egy kérdésem lenne, és ezt a
kérdést szerintem nagyon lehet megkerülni.

Nem volt szó arról, hogy a jelenlegi csökkenő népesség milyen összetevőkből áll.
Gondolok itt a bevándorlásra, a cigányság és a magyar lakosság arányára. Hiszen azért, ha az
ember megoldásokat keres, nem hagyhatja figyelmen kívül azokat a specialitásokat sem,
amelyek az egyes családokat, anyákat jellemzik. Tehát, ha segíteni szeretnénk, akkor ezt úgy
kell megtenni, hogy célzott legyen. Magyarul, mondjuk egy 20 évvel ezelőtti állapothoz
képest hogy néz ki mondjuk ez a hármas tagozódás, tehát a bevándorlók, a cigányság és a
magyar lakosság aránya.

Köszönöm.

ELNÖK: Összegyűjtjük a kérdéseket, Bábiné Szottfried Gabriella kért szót.

BÁBINÉ SZOTTFRIED GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm szépen.
Nagyon tanulságos volt ez az előadás, különösen annak tükrében, hogy annak idején,

amikor még anno, jó néhány évvel ezelőtt az egészségügyi főiskolán védőnőhallgató voltam,
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már akkor is kongatta mindenki a vészharangot, de mégis megdöbbentő és nagyon
mellbevágó volt ez a prognózis és ezek a számok.

Azt szeretném kérdezni, hogy ennek a prezentációnak az anyagát esetleg
megkaphatnánk-e, hiszen érdemes lenne az egészségügyi és a szociális alapellátás kötelező

továbbképzésein ezt minél szélesebb körben közreadni, hiszen ott vannak azok a
szakemberek, akik többek között a népegészségüggyel, a családvédelemmel foglalkoznak.
Mondjuk, ők egyébként is tudják, de nem ártana, hogy ez minél szélesebb körben
nyilvánosságot kapjon.

Itt jutok el oda, ami még menet közben megfogalmazódott bennem, de amit – azt
hiszem – mindannyian tudunk, ez a média borzasztó nagy felelőssége. Mert ma mit sugall
nekünk: élj a mának! Mi, nagycsaládosok tudjuk, hogy miről van szó, és minket nem is
nagyon lehet befolyásolni, viszont szerintem ezek a mutatók, ezek a számok is mutatják, hogy
sajnos nagy a fogékonyság erre a társadalomban. Úgyhogy ezzel kapcsolatban Biztosan
Monika is még további lépéseket fog tenni, és azt hiszem, Kopp Mária a következő alkalomra
nagyon jól össze fogja majd foglalni, mi a házasság és a család védelme, és ami még fontos,
hogy a házasság egy férfi és egy nő között jöhessen létre.

Köszönöm.

ELNÖK: Van-e még kérdés? (Jelzésre.) Képviselő úr!

BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök asszony.
Tulajdonképpen csatlakoznék az előttem szólókhoz, főképpen Tarnai Richárd

képviselőtársamhoz, aki igen diplomatikusan fogalmazta meg azt a jobbikos kérdést. Igazából
nem jobbikos kérdés, amit feltett, nem is akarjuk mi ezt kisajátítani, de természetesen lehet,
hogy én durvábban fogalmaznék. Engem is elsősorban Magyarország elidegenítése, illetve
elcigányosodása érdekel abból a szempontból, hogy ha megnézzük a felnövekvő populációt és
rétegződést – és nekem is ez lenne a kérdésem –, a munkaerő és a szocializáció szempontjából
egyáltalán nem mindegy, hogy milyen nemzedékek nőnek fel, és miben, illetve milyen
nyomorban nőnek föl, mert akkor ugyanazt fogják újratermelni.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Van-e még esetleg kérdés? (Nincs jelzés.) Nincs, akkor megkérem válaszadásra

Kamarás Ferencet.

Válaszadás

KAMARÁS FERENC (Központi Statisztikai Hivatal – Népesedéstudományi
Kutatóintézet): Köszönöm szépen a kérdéseket.

Bevándorlás, cigányság, magyarság. Nem biztos, hogy kielégítő választ tudok adni
ezekre a kérdésekre, illetve a bevándorlásra vonatkozóan viszonylag kielégítő választ tudok
adni. Azért mondom, hogy viszonylag, mert ezzel kapcsolatban is elég sok vita van, mármint
arról, hogy nem ismerjük igazából az országot elhagyó magyar lakosság létszámát.

Tehát a külföldiek viszonylag jól nyilván vannak tartva, és azok egyenlege
megbízható, a ’90-es évek eleje óta gyakorlatilag pozitív a vándorlási egyenleg. Ez azt jelenti,
hogy a 2010-es adatok szerint 200 ezer körül lehet a Magyarországon tartózkodó külföldi
állampolgárok száma, ami az össznépesség 2 százalékát teszi ki. Az az adat, hogy mekkora a
magyarok vándorlási egyenlege, valóban pontatlan, mivel ha valaki elhagyja az országot
munkavállalás vagy tanulás céljából, nem mindig jelenti be, hogy ő elhagyja az országot akár
3 hónapnál hosszabb időszakra. Itt a probléma az, hogy nem ismerjük az eltávozókat, de
ugyanilyen mértékben nem ismerjük a visszajövőket sem, tehát ezekről nincs adat. A
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tükörstatisztikákat használjuk erre, hogy a külföldi országokban mekkora a magyarok
létszáma. A probléma ugyanaz, hasonló, hogy azok is elsősorban a belépőket és a munkát
vállalókat tartják nyilván, viszont az a statisztika már nem pontos, hogy elhagyják-e az
országot, és az sem biztos, hogy a Németországba vagy Franciaországba bevándorló
magyarok Magyarországról mennek-e ki, mert lehet, hogy más európai uniós országokból
mennek oda. Tehát itt van egy bizonytalansági tényező, amit majd ténylegesen a népszámlálás
fog majd tudni kezelni, illetve az fogja összemérni, tekintettel arra, hogy akkor fel lesz mérve
az, hogy a külföldön tartózkodók mióta tartózkodnak külföldön, és az alapján lehet majd
meghatározni a népességszámot.

A cigányság és a magyarság arányát tekintve nem tudok igazából semmit mondani,
tekintettel arra, hogy a népmozgalmi statisztikákban – és ha ezen majd lehet változtatni
konszenzusos alapon – mi már nagyon hosszú idő óta javasoljuk, hogy legalább a
nemzetiséget vegyék fel az összes népmozgalmi statisztikára vonatkozóan. Ha nem is
kötelező alapon, de legyen akkor úgy, mint a népszámlálásnál, önkéntes alapon, akkor
legalább lenne fogalmunk egyáltalán a termékenységi és a halandósági viszonyokról. Ne
felejtsük el, hogy a cigányság körében nemcsak a termékenység magasabb feltételezhetően,
hanem a mortalitásuk is sokkal rosszabb. Tehát mindkettőt figyelembe kellene venni, de nem
tudjuk ezt igazából mérni. Egyetlen olyan indikátorunk van, ami jelenleg hozzáférhető, ez az
iskolai végzettség szintje, és ha ezek szerint nézzük a termékenységet és a halandóságot,
nagyon nagyok a különbségek. Bár hozzá kell tennem, hogy a termékenység tekintetében
ezek csökkentek. Akárhogy is nézzük, az elmúlt 20 évben az iskolai végzettség szerinti szélső

értékek csökkentek. A halandóságban más a helyzet, ott a nőknél csökkenő a legalacsonyabb
és a legmagasabb rétegek halandósága, viszont a férfiaknál meg növekedett, tehát ott nagyon
nagyok az eltérések iskolai végzettség szerint.

Tehát igazából itt egy népesség-előreszámításra vagy korábbi számításra lenne
szükség, mert nem tudjuk mihez viszonyítani ezeket az arányváltozásokat. Ha jól tudom, bár
Habicsek László készített előreszámításokat a magyarság és a cigányság vonatkozásában az
elkövetkező 10-20 évre, ezeket meg lehetne nézni, de nem tudom, hogy milyen alapon
történtek ezek az előrejelzések és számítások, és hogy mik lettek az eredmények.

Egyetértek azzal, hogy a média szerepe valószínűleg fontos kell hogy legyen,
általában fontosnak kell lenni egy családbarát társadalomi és munkahelyi környezetnek, talán
ez lényeges abban, hogy több gyermeket vállaljanak a szülők.

ELNÖK: Nekem lenne még egy kérdésem, ha lehet.
Az a statisztika, ami a nagycsaládosokat érinti, ebben vannak ellentmondó

vélemények, hogy a társadalmi összetételben az iskolázottabbak aránya növekszik, vagy hova
tolódik el a hangsúly. Mert olyat is hallottam, hogy kifejezetten a leszakadó vagy az
egyszerűbb emberek körében van nagyobb számú gyermek, de olyat is hallottam –
természetesen ezek nem megalapozott, tudományos számok –, hogy a magasabban
kvalifikáltak, tehát a középosztályt jelentő családok körében is esetleg tudatosan magas vagy
nem elhanyagolható a nagycsaládot, a több gyermeket vállalók aránya. Ez a számok tükrében
hogyan igazolható?

KAMARÁS FERENC (Központi Statisztikai Hivatal – Népesedéstudományi
Kutatóintézet): Igen, ez valóban így van. Bár az erre vonatkozó eredményeket, mivel nem a
kutatóban dolgozom, hanem a népmozgalmi statisztikai főosztályon, nekünk ilyen jellegű
kutatásaink nincsenek, de azért ismerem az adatokat. Tehát reprezentatív vizsgálatok
eredményei alapján kétségtelen tény, hogy az iskolai végzettség és a gyermekszám, tehát a
termékenység szintje között van egy nagyon érdekes összefüggés, ami úgy néz ki, hogy egy
enyhe U alakú görbe. Ez azt jelenti, hogy nem a legmagasabb iskolai végzettségűek körében a
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legalacsonyabb a gyermekszám, hanem a középfokú, érettségizettek körében a
legalacsonyabb a gyermekszám. Tehát az iskolai végzettség emelkedésével van egy csökkenő

irányzat, utána ez megáll, és a felsőfokúaknál, egyetemet végzetteknél magasabb a
gyermekszám.

Érdekes módon valóban, ha megnézzük, hogy a különböző életkorokban a
gyermekszám szerinti megoszlások hogyan alakulnak – bár ennél sem tudok társadalmi
különbségeket bemutatni –, érdekes módon valóban az van, ahogy itt bemutattam, hogy a
gyermektelenek aránya nő, és az egy- és kétgyermekesek aránya csökken, de érdekes módon a
legkisebb változás a három- és többgyermekeseknél van. Tehát ott is van csökkenés, de ez a
csökkenés közel sem akkora, illetve a változás közel sem akkora, mint a többi
gyermekszámnál. Ez igazolja, amit tetszett mondani, hogy valószínűleg van egy olyan
társadalmi réteg, amely függetlenül attól, hogy mi történik körülöttük vagy a világban, az
országban, ők elhatározták, hogy vállalnak gyermeket, és ezeket a gyermekeket vállalják is.
Ez nem mindig és nem feltétlenül az alacsonyabb társadalmi réteghez tartozik, hanem a
magasabb iskolai végzettségűekhez is.

Erre vonatkozóan is igazán a népszámlálás tud országos szintű eredményt mondani,
ezért fontos a népszámlálásnál a termékenység vizsgálata, ugyanis semmilyen más adatunk
nincs a társadalmi, a területi, a különböző családi állapot szerinti különbségekről. Mennyi vita
folyik most arról, hogy az élettársi kapcsolatoknál mennyi gyerek születik, az hogyan alakul a
házasokhoz képest, nem tudjuk igazán, mert nincsenek olyan adataink, a népességen belül
nem tudjuk igazából, nem tudjuk mérni, mekkora az élettársi kapcsolatok aránya, mert arra
nincs adat sem a létesítésre, sem a felbomlásra. Tehát ezt csak a népszámlálásnál tudjuk majd
meghatározni a társadalmi rétegek, területi különbségek szerinti termékenységi
különbségeket, ez ezért fontos.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Van-e valaki, aki még hozzá szeretne szólni? (Nincs jelzés.) Ha nincs, áttérhetünk az

egyebek napirendi pontra.

Egyebek

Az egyebek napirendi pont keretén belül esetleg szeretne-e valaki hozzászólni? (Nincs
jelzés.) Amennyiben nem, akkor nagyon szépen köszönöm Kamarás Ferenc előadását.

KAMARÁS FERENC (Központi Statisztikai Hivatal – Népesedéstudományi
Kutatóintézet): Az anyag természetesen nyilvános, tehát hozzáférhető.

ELNÖK: Köszönöm szépen, és mindenkinek köszönöm a jelenlétet, akkor hát
kezdődjön az érdemi munka ebben a témában.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 22 perc)

Rónaszékiné Keresztes Monika
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


