
 

 

 

OeConferencia: 110 éves a magyar 
családtámogatási rendszer 

 

Megnyitó - 09:30-09:40 

• Varga Judit: Magyarország igazságügyi minisztere 

 

Nyitóelőadás - 09:40-09:55 

• Beneda Attila, családügyekért felelős helyettes államtitkár 

 

1. panel: 09:55-11:05 – A 110 éves magyar családtámogatási rendszer 

nemzetközi összehasonlításban. 

 

• Mennyire kiterjedt a hazai családtámogatási rendszer európai 

összehasonlításban? 

• Beszélhetünk-e magyar modellről? 

• Hogyan fejlődött a hazai családtámogatási rendszer, különös tekintettel 

a 2010-es évek utáni fordulatra? 

• Milyen a hazai lakosság tudatossága a magyar családtámogatási 

lehetőségek kapcsán? 

Panel résztvevői: 

o Asztalos Péter, az MNB vezető közgazdasági elemzője 

o Király Nóra, Fiatal Családosok Klubjának (FICSAK) alapítója 

o Szuromi-Kovács Ágnes, a Családbarát Magyarország Központ 

Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

o Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője 

o Moderátor: Kacsoh Dániel, a Mandiner újságírója, főszerkesztő-

helyettese 

11:05-11:30 – Kávészünet 

Előadás: a magyar családtámogatási rendszer regionális és nyugat-európai 

perspektívából – 11:30-12:00 

• Jorge González-Gallarza - Fundación Civismo Ügyvezető 

Igazgatója 



 

• Jan Gregor – jogász, a cseh Pro Rodinu (Családért) Szövetség 

alelnöke 

 

2. panel: 12:00-13:10 – A családtámogatási rendszer és a demográfiai fordulat? 

 

• Milyen igényeket vett figyelembe a kormány a 2010 utáni rendszer 

kialakításánál? 

• A családtámogatási rendszer 2010 utáni fejlődése, miként hatott a hazai 

demográfiai folyamatokra? 

• Nemzetközi összehasonlításban mit mutatnak a 2010 utáni hazai 

demográfiai adatok? 

•  Fenntartható-e a kiterjedt családtámogatási politika egy elhúzódó 

nemzetközi, illetve európai válság esetén? 

• Az európai társadalom idősödése milyen következményekkel járhat? és 

Magyarországnak, milyen lehetőségei vannak ennek elkerülésére? 

• Magyarország fenntartható fejlődéshez, miként járulhat hozzá a 

demográfiai fordulat? 

 

Panel résztvevői: 

o Molnár Balázs, stratégiai és koordinációs elnökhelyettes, Kopp Mária 

Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) 

o Németh Erzsébet, felelős főszerkesztő, Pénzügyi Szemle folyóirat, 

Állami Számvevőszék  

o Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány 

vezető kutatója 

o Törcsi Péter, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány 

kuratóriumának tagja, az Alapjogokért Központ jogi elemző- és 

kutatóintézet operatív igazgatója 

o Moderátor: Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus 

Gazdaságkutató Alapítvány elemzője 

Záróbeszéd: 13:10-13:40  

• Hollik István, országgyűlési képviselő, a Fidesz kommunikációs 

igazgatója 


