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NÉPESSÉGSZÁM, NÉPSŰRŰSÉG
Kocsis Károly

A népesség száma és változása

A népesség számát, illetve annak változását a termé-
szetes népmozgalom (élveszületések, halálozások) és 
a vándorlások (el-, oda-, be- és kivándorlások) kü lön-
 bözete határozza meg. 

Az 1910–1950 közötti időszak
1910-ben Földünk 1,75 milliárdnyi lakosának még több 
mint a negyede (26,7%-a, 467 millió fő) Európában élt. 
Ugyanakkor a Kárpát-medence (kb. az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia magyar fele, Magyar- és Horvát-Szla-
vónország együttese) 20,4 millió lakosnak, a világ 
né pessége 1,2%-ának adott otthont 1 . Az 1910 és 1950 
közötti időszakban bolygónk lakóinak száma 44,9%-
kal gyarapodott, mely ütem messze meghaladta a két 
világháború által súlyosan érintett Európa és a Kárpát-
medence népességének növekedését (13,1%, illetve 
14,7%). Európa és hazánk esetében a csekélyebb növe-
kedési ütem a háborús veszteségek mellett (beleértve 
a zsidó lakosságot érintő vészkorszak tragikus vesztesé -
geit is) a csökkenő természetes szaporodásnak és a ne-
gatív vándorlási mérlegnek volt a következménye. Ma-
gyar ország mai területére számítva a népességszám 
növeke dése (20,9%) ezen évtizedek alatt némileg meg-
haladta az említett európai átlagot 2 . Mindez túlnyo-
mórészt annak volt köszönhető, hogy a világháborúk 
utáni évek ben a kivándorlást meghaladó mértékű, az 
elcsatolt te rületekről érkező magyar menekült hullám 
árasztotta el az ország maradék területét, fő ként a fő-
várost és kör nyékét. Az 1920-ban Magyarországtól el-
csatolt terüle tek közül a főként magyar és német la-
kosságot érintő elmenekülések, kitelepítések miatt az 
1910 és 1950 kö zötti évtizedekben a népesség száma 
a tágan értelmezett Erdély területén csupán 3,3%-kal, 
a Vajdaságban 8,2%-kal, Szlovákiában és Horvátország 
pannon (közép-európai) részein 18%-kal nőtt 3 . 
A II. világháború idején elszenvedett veszteségek és 
az azt követő kényszervándorlások miatt 1941 és 1949 
között a népesség száma a Kárpát-medence és azon 
belül Ma gyarország területén különösen eltérő mér-
tékben csök kent: a Kárpát-medencében 953 ezer, Ma-
gyarországon 111 ezer főnyi csökkenést rögzítettek.

Az 1950–1990 közötti időszak
Az említett népmozgalmi okok miatt a világ népes sége 
1950-ben 2,5 milliárdra, Európáé csupán 527,7 millióra, 
a Kárpát-medencéé 23,4 (Magyar országé 9,2) millióra 
nőtt. Ennek következtében Földünk lakóinak körében 
Európa részesedése 20,8%-ra, a Kárpát-medencéé 0,9%-
ra mérséklődött. Az 1950 és 1990 közötti évtizedekben 
a világ népességének száma több mint duplájára, 2,5 
milliárdról 5,3 milliárdra (110%-kal) nőtt. Ez idő alatt 
Európa és a Kárpát-medence lakóinak száma – alapve-
tően a tovább csökkenő természetes szaporodás miatt 

– csupán 29%-kal (Európáé 528 millióról 684 millióra) 
nőtt. Ennek következtében az európaiak részesedése 
a Föld népességéből 1990-ben 12,8%-ra, a Kárpát-me-
denceieké 0,6%-ra zsugorodott. A szocializmus évtize-
dei alatt Magyarország népességszáma még csekélyebb 
mértékben (12,7%-kal) gyarapodott, hiszen az ország 
területén 1981-től a halálozások száma már meghaladta 
az élveszületésekét, ami a korábbi természetes szapo-
rodást természetes fogyássá változtatta. Ezen időszak-
ban a népességszám különösen a magas természetes 
szaporodás miatt Kárpátalján 55,1%-kal, Szlovákiában 
53,2%-kal, a Kárpátokon túlról történt tömeges román 

betelepítés miatt Erdélyben 43%-kal nőtt. A járások 
szintjén a Kárpát-medencében a népesség száma nagy-
mértékben csupán a legtermékenyebb népességű terü-
leteken (pl. az Északnyugati- és Északkeleti-Kárpátok-
ban: Árvában, Szepesben, Sárosban és Máramarosban) 
nőtt a természetes szaporodás miatt, egyébként pedig 
a belső vándorlás állt e folyamat hátterében. Az 1950-es 
évektől kezdve a régió szocialista országaiban a mező-
gazdaság kollektivizálása, az erőltetett iparosítás, az 
állami beruházások és lakásépítések tömegesen terel-
ték a mezőgazdaságból felszabadult falusi munkaerő-
felesleget az újonnan létrehozott (vagy régi) ipari köz-
pontokba, általában a városokba. Ennek eredménye-
ként a szocialista időszakban a népesség fokozódó 
mér tékű területi koncentrációja, alapvetően a városok 
és a fővárosi agglomerációk ese tében (pl. Budapest, 
Zágráb, Belgrád) volt megfigyelhető 4 . Ez a váro so-
dási folyamat esetenként nem csupán szocialista tár-
sadalmi célokat szolgált (a jelentős cselekvési autonó-
miával rendelkező falusi-paraszti társadalom átformá-
lását városi munkássággá), hanem román, szlovák 
nem zetpolitikai törekvéseket is. Ez abban nyilvánult 
meg, hogy határozottan törekedtek a II. világháború 
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Év

A népesség

Időszak

A népességszám növekedése, csökkenése

száma sűrűsége
(fő/km²)

adott időszakban évente

összesen %-ban

1910 20 392 098 65,0 1900–1910 1 611 497 8,6 0,9

1920 20 760 939 66,2 1910–1920 368 841 1,8 0,2

1930 22 705 402 72,4 1920–1930 1 944 463 9,4 0,9

1941 24 352 227 77,7 1930–1941 1 646 825 7,3 0,7

1949 23 399 027 74,6 1941–1949 -953 200 -3,9 -0,5

1960 26 278 893 83,8 1949–1960 2 879 866 12,3 1,1

1970 27 920 722 89,1 1960–1970 1 641 829 6,2 0,6

1980 29 841 426 95,2 1970–1980 1 920 704 6,9 0,7

1990 30 203 450 96,3 1980–1990 362 024 1,2 0,1

2001 29 462 666 94,0 1990–2001 -740 784 -2,5 -0,2

2011 28 553 022 91,1 2001–2011 -909 644 -3,1 -0,3

2019 28 086 309 89,6 2011–2019 -466 713 -1,6 -0,2

A NÉPESSÉG SZÁMA ÉS SŰRŰSÉGE
A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN (1910–2019)

Megjegyzés: A Kárpát-medence területét a táblázatban a következő régiók együttese alkotja: Magyarország, Szlovákia, Kárpátalja (UA), 
Erdély (Románia 16 erdélyi megyéjének együttese), Vajdaság (SRB), Pannon-Horvátország (Horvátország „Kontinentális Horvát-
ország” nevű NUTS 2 régiója), Muravidék (SLO) és Őrvidék (A).
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Év

A népesség

Időszak

A népességszám növekedése, csökkenése

száma sűrűsége
(fő/km²)

adott időszakban évente

összesen %-ban

1910 7 612 114 81,8 1900–1910 757 699 11,1 1,1

1920 7 986 875 85,9 1910–1920 374 761 4,9 0,5

1930 8 685 109 93,4 1920–1930 698 234 8,7 0,9

1941 9 316 074 100,1 1930–1941 630 965 7,3 0,7

1949 9 204 799 98,9 1941–1949 -111 275 -1,2 -0,1

1960 9 961 044 107,1 1949–1960 756 245 8,2 0,7

1970 10 322 099 111,0 1960–1970 361 055 3,6 0,4

1980 10 709 463 115,1 1970–1980 387 364 3,8 0,4

1990 10 374 823 111,5 1980–1990 -334 640 -3,1 -0,3

2001 10 198 315 109,6 1990–2001 -176 508 -1,7 -0,2

2011 9 937 628 106,8 2001–2011 -260 687 -2,6 -0,3

2020 9 769 526 105,0 2011–2020 -168 102 -1,7 -0,2

A NÉPESSÉG SZÁMA ÉS SŰRŰSÉGE
MAGYARORSZÁG MAI TERÜLETÉN (1910–2020)

Megjegyzés: Az adatok Magyarország jelenlegi területére vonatkoznak. 1910–1970: jelenlevő-, 1980–2020: lakónépesség.

végéig még nem saját (román, szlovák), hanem magyar 
(esetenként német) többségű városok mielőbbi etni-
kai átformálására, iparosítására, migrációs célponttá 
változtatására. Ez a törekvés különösen Erdélyben volt 
lát ványos, ahol a városok össznépességében a románok 
arányát 1941–1992 között sikerült 34,2%-ról 75,6%-ra 
növelni, a magyarokét 47,5%-ról 20,3%-ra csökken-
teni. A különösen erőltetett erdélyi városfejlesz tés nem 
csupán az erdélyi falvak román népességét (a falvak 
demográfiai elsorvasztását) használta fel erre a célra, 
hanem a Kárpátokon túlról (Moldvából és Ha vas al-
földről) betelepített 800-900 ezer románt is.

Magyarország területén az 1949–1990 közötti idő-
szakban a régió egészéhez hasonló népességkoncent-
ráció zajlott le. Az 1971-ben elfogadott Országos Te-
lepüléshálózat-fejlesztési Koncepciónak megfelelően 

a település- és infrastruktúra-fejlesztési források, a la-
kásépítésre fordított állami beruházások túlnyomó ré-
sze a városokra és ipari jellegű településekre összpon-
tosult. Ennek eredményeként a települések közel 80%-a, 
a nem városi jogállású települések szinte teljes egésze 
veszített népességéből 5 . A szocializmus évtizedeiben 
a legviharosabb (évi 20–34%-os!) népességnövekedés 
az 1951–1961 között Sztálinvárosnak nevezett, újon-
nan létrehozott, hatalmas vaskohászati központ, Duna-
újváros, az 1970–1991 között Leninváros nevet viselő 
vegyipari centrum, Tiszaújváros, valamint Százhalom-
batta és Kazincbarcika esetében volt megfigyelhető. 
Különösen nagy népességdinamizmus jellemezte még 
a többi ipari központot, a megyeszékhelyeket és a fő-
városi agglomeráció településeinek túlnyomó részét is. 
Hozzájuk hasonló mértékben gyarapodott a kiemelt 

üdülőközpontoknak (pl. Hévíz, Balatonfüred, Siófok, 
Harkány, Gárdony, Fonyód, Berekfürdő) és az ország 
korabeli szovjet kapujának, egyik forgalmi csomópont-
jának, Záhonynak a népességszáma is.

Az 1990 óta eltelt időszak
Az elmúlt három évtizedben a Föld lakossága több mint 
46%-kal nőtt (2020-ban 7,8 milliárdra) annak ellenére, 
hogy a lakosságának növekedési üteme számottevően 
csökkent a 20. század második feléhez képest. Európa 
ez idő alatt csupán az afroázsiai bevándorlásnak kö-
szönhetően tudta népességének számát némileg (átla-
gosan mindössze 3,6%-kal) növelni 708 millió főre, 
mely a vi lág lakóinak ma már csak 9,1%-át képezi. Ezen 
időszak alatt a gyorsuló természetes fogyás és vándor-
lási veszteség miatt a Kárpát-medence népességszáma 
7%-kal (Magyarországé 5,8%-kal) csökkent. Bolygónk 
né pességének jelenleg mindössze 0,36%-a mondhatja 
azt, hogy a Kárpát-medence, 0,13%-a pedig azt, hogy 
Magyarország lakója. Országunk (2020. január 1-jén 
becsült) 9,77 milliónyi népességszámával Európa 16., 
a világ 94. legnépesebb állama. Európa népességszámá-
nak 1990 és 2020 közötti átlagos (3,6%-nyi) változása 
természetesen rendkívüli szélsőségeket takar. Míg 
a hajdani szocialista országokban a különösen fel gyor-
 sult természetes fogyás és vándorlási veszteség miatt 
1990 óta összességében 6,8%-kal (a balti országokban, 
Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, Romániában 
17–29%-kal) csökkent, addig kontinensünk többi, nyu-
 gati részén a folyamatosan növekvő vándorlási nye-
reség miatt 12%-kal (pl. Norvégiában, Svájcban, Íror-
szágban 28–37%-kal) nőtt a népesség. A Kárpát-me-
dence or szá  gai ban és nagyobb régióiban is jelentős el-
térések figyel hetők meg a népességszám változásában. 
A nevezett időszakban a még számottevő természetes 
szaporodás miatt Szlovákiában és Kárpátalján a népes-
ség 3,3%-os, illetve 0,4%-os növekedését rögzítették. 
A délszláv há borút követő, 1995. évi (Horvátországból ©
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és Boszniából érkező) szerb menekülthullámmal volt 
magyarázható, hogy a Vajdaság lakosságszáma csu-
pán a régiós átlag hoz hasonló mértékben (7,3%-kal) 
csökkent. Az alap vetően gazdasági, részben politikai 
okokkal összefüggő, tömeges kivándorlás és a felgyor-
suló természetes fogyás miatt a népesség száma Erdély-
ben és Horvátországban ebben az időszakban 14-14%-
kal csökkent. A természetes szaporodásnak és/vagy 
vándorlási nye reségnek köszönhető népességszám-nö-
vekedés 1990 óta a Kárpát-medence egyre kevesebb ré-
szén figyelhető meg. Ezen területekhez tartozik a di-
namikusan fejlődő bécsi agglomeráció folytatásaként 
Szlovákia nyugati, a magyar Dunántúl északnyugati 
pereme, Szlo vákiában az északi és keleti területek, Kár-
pátalja délkeleti fele, Erdélyben a hajdani Szászföld, 
a nagyváro sok környéke, Szerbiában a Belgrád–Újvi-
dék-agglomeráció, Horvátországban Zágráb és térsége 
6 . Az elmúlt két évtizedben a népességszám növeke-

désének hátterében a természetes szaporodás állt – fő-
ként a Kár pátok még mindig kedvező termékenységű 
népessége által lakott északi és északkeleti részein 
(Árva, Szepes, Sáros, Máramaros), a nagyvárosi agglo-
merációkban, illetve a cigány lakosság által leginkább 
lakott területeken 7 . Az utóbbiak közül kiemelked-
nek a hajdaná ban főként a dél-erdélyi szászok és bán-
sági svábok által benépesített települések, ahová a 20. 
század utolsó évtizedeiben elköltözött német lakosság 
helyére töme gesen érkeztek magasabb termékenységű 
cigányok, moldvai és erdélyi románok. Ez a migráció 
eredményezte azt, hogy ezeken a területeken nem 
csupán a ter mészetes szaporodás, hanem a jelentős 
vándorlási nye reség is biztosítja a népesség számának 
növekedését. Ugyancsak a pozitív vándorlási mérleg 
növeli a né pes ség számát több nagyváros agglomeráció-
jában is (pl. Budapest, Pozsony, Kassa, Temesvár, Nagy-
várad, Kolozsvár, Nagyszeben, Brassó, Újvidék, Belg-
rád, Zág ráb) 8 . Az elmúlt időszak demográfiai vesz-
tesei továbbra is az apró- és kisfalvas, félreeső forgalmi 

fekvésű térségek: Erdélyben a román szocialista urba-
nizáció elszívó hatásának legfőbb áldozata, az Erdé-
lyi-szigethegység, Horvátországban pedig az 1991–
1995 közötti háború által leginkább érintett, koráb-
ban több nyire szerb lakosságú, 1995 után jórészt el-
néptelenedett szlavóniai és krajinai falvak.

Magyarország mai területén a rendszerváltozást kö-
vető évtizedben a népesség száma évi 0,2%-kal csök-
kent ugyan, de a települések közel 41%-a még képes 
volt lakosságszámának növelésére 9 . Köztük keveseb-
ben voltak azok, ahol mindez a természetes szaporo-
dásnak volt köszönhető (pl. az ország északkeleti ré-
szén, főként Szabolcsban, a cigány többségű falvakban). 
A népességnövekedés hátterében inkább a belső vándor-
lásból eredő nyereség állt, mely akkor még fő leg a szub-
urbanizációs folyamatnak volt az eredménye. Ennek 
során a nagyobb városok alapvetően fiatal kor össze-
tételű népességének egy része már az 1980-as évek vé-
gétől egyre nagyobb mértékben költözött ki – kedve-
zőbb életkörülményekre, kertvárosias lakókörnyezetre 
vágyva – a környező településekre. Ebben az évtizedben 
Budapest körül – a Vác, Szolnok, Kecskemét, Balaton, 
Tatabánya által határolt területen – egy hatalmas ki-
terjedésű, dinamikus népességnövekedésű régió rajzo-
lódott ki. Másfelől viszont a népesség kiáramlása foly-
tán Budapest az 1990-es években közel 290 ezer lakost 
veszített, a belvárosi kerületekben (pl. I., V., VI., VII.) 
pedig évi 2-3%-kal csökkent a népesség száma. Kisebb 
kiterjedésben a nagyobb megyeszék helyek környékén 
is látványos volt ez a szuburbanizációs folyamat. Az el-
múlt két évtizedben a magyarországi településeknek 
már csak ötödében volt megfigyel hető a népességszám 
növekedése 8 . Alig maradt olyan (leginkább csak ci-
gány többségű) település, ahol a né pesség számának 
nö vekedése mögött alapvetően a ter mészetes szapo-
rodás állt. A nagyvárosok környékén megfigyelhető, je-
lentős vándorlási többletet és népességszám-növeke-
dést eredményező, szuburbanizációs fejlődés üteme 

alábbhagyott. Nagy ütemű, pozitív né pességszám-vál-
tozást már csak a budapesti agglomerációban, néhány 
vidéki nagyváros (pl. Győr, Pécs, Sze ged, Debrecen) 
szomszédságában, a magas jövedelmet biztosító auszt-
riai munkahelyek közelében fekvő, nyu gati határvi-
déki városokban (pl. Sopron, Mosonmagyaróvár) és 
környékükön rögzítettek. Hasonlóan je lentős népes-
ségszám-növekedésre került sor egyes, von zó élet kö-
rül mé nyeket kínáló Balaton-parti telepü léseken (pl. Ba-
 laton füred, Siófok, Keszthely környé kén), illetve a kár-
 pátaljai magyarok fokozódó beköltözésének eredmé-
nyeként a magyar–ukrán határvidék magyar oldalán is.

Hasonló területi kép rajzolódik ki akkor is, ha azt 
vizsgáljuk, hogy az egyes települések az elmúlt másfél 
évszázadban mikor érték el népesedési csúcspontju-
kat 10 . A Dunántúli-dombság és a Bakony kis- és apró-
falvaiban a népességcsökkenés már az I. világháború 
előtt megkezdődött. Később, az 1920-as, 1930-as évek-
ben a Nyugat-Dunántúl és az Alföld fejlődésben meg-
rekedt, agrárjellegű falvai csatlakoztak a népességszá-
mukat immár növelni képtelen régiókhoz. A szocialista 
évtizedekben a korszak gazdaság- és településpoliti-
kájának eredményeként az egyéb alföldi falvak több-
sége az 1970-es évek előtt, az ottani városok inkább 
1980 és 1990 között érték el addigi legnagyobb népes-
ségszámukat. A városkörnyéki fejlődés által érin tett 
települések, illetve néhány nyugat-dunántúli, Auszt riá-
hoz közeli város (pl. Győr, Sopron, Mosonmagyaró-
vár) népességszáma pedig napjainkban ér el korábban 
soha nem látott csúcsértéket.

A népesség térbeli eloszlása,
a népsűrűség

A népesség térbeli eloszlását, a népsűrűséget – általá-
ban egymással szoros összefüggésben, térben és idő-
ben változó mértékben – természet- és társa dalom-

földrajzi tényezők befolyásolják. A Kárpát-medence 
esetében az előbbiek közül különösen a domborzat, 
a tengerszint feletti magasság, az éghajlati és vízrajzi 
viszonyok, a mezőgazdasági termelésre különösen nagy 
hatást gyakorló talajtakaró, a természeti erőforrások 
(pl. ásványi nyersanyagok, energiaforrások) ját szanak 
fontos szerepet. Egy adott területen élő népes ség szá-
mát, a népesség sűrűségét a társadalomföldrajzi té-
nyezők közül a demográfiai jellegűek (természetes 
népmozgalom, élveszületések, halálozások, vándorlá-
sok, a népesség összetétele), a gazdaságiak és a mind-
ezekre alapvető hatást gyakorló politikaiak határoz-
zák meg. A helyi gazdaság történetileg változó ágazati 
jellege időről időre eltérő természeti tényezőket ré-
szesít előnyben a népességre gyakorolt vonzásuk szem-
pontjából. Az agrártársadalmakban, a növénytermesz-
tés és állattenyésztés gazdasági dominanciája idején 
a nélkülözhetetlen víz, termékeny talaj, művelésre al-
kalmas domborzat vonzotta tömegesen a népességet, 
az ipar virágkorában az ásványi nyersanyagok és ener-
giahordozók gyakoroltak ugyanilyen hatást, míg nap-
jainkban, a szolgáltató szektor uralma idején a kedvező 
földrajzi fekvés, közlekedési helyzet alapján foko zódik 
a lakosság térbeli koncentrációja. 

Az 1910–1990 közötti időszak
Földünk szárazföldi (Antarktisz nélküli) területén 1910-
ben a népsűrűség értéke 13 fő/km2 volt, melyet akkor 
többszörösen meghaladott Európa, a Kárpát-medence, 
illetve azon belül a mai Magyarország területének azo-
nos mutatója (45,8, illetve 64,3, és 81,8 fő/km2). A vi-
lág átlag azóta – főként a dinamikus ázsiai és afrikai 
népességnövekedés miatt – jelentősen megközelítette 
az európait és a hazait. 2020-ban az egy km2-re jutó la-
kosok száma bolygónkon 57,8, Európában 69,6, a Kár-
 pát-medencében 88,6, Magyarországon 105 fő. 

A Kárpát-medence területén a népsűrűség értéke és 
annak területi eltérései a 20. század első felében nem 

nőttek számottevően. A legsűrűbben lakott területek 
1950-ben 11  hasonlóak voltak az 1910-ben megfigyel-
tekhez 17 . Jóval átlag fölötti mértékben volt lakott 
Budapest és agglomerációja, a nagyvárosok környéke, 
a mezőgazdasági termelésben kiemelkedő szerepet 
játszó, termékeny Alföld központi és déli része, illetve 
történelmi örökségként a nyugati területek (pl. Nyu-
gat-Szlovákia, Nyugat-Dunántúl, Horvátország észak-
nyugati része). Ugyanakkor a hegyvidékeken, különö-
sen a Kárpátokban a népsűrűség értéke meglehető-
sen alacsony (40 fő/km2 alatti) volt. Az 1950 és 1990 
közötti évtizedekben a korabeli szocialista területfej-
lesztési politika és az annak nyomán kibontakozó 
belső vándorlási folyamatok eredményeként a népes-
ség térbeli eloszlása és a népsűrűség területi mintázata 
számottevően módosult. Az egyre duzzadó népesség-
számú nagyvárosok, ipari központok, kiterjedt ipar-
vidékek esetében a népsűrűség értéke nagymérték-
ben megnőtt 12 . Ez különösen igaz volt Szlovákiában 
Pozsonyra, Kassára, az északnyugati, Vág-völgyi ipar -
vidékekre, Magyarországon Budapest agglomeráció-
jára, a megyeszékhelyekre, a Dunántúli-középhegység 
és a Sajó-völgy iparvidékeire, Kárpátalján Ungvárra 
és Munkácsra, Erdélyben, Partiumban és a Bánságban 
a nagyvárosokra (pl. Nagybánya, Brassó, Marosvásár-
hely, Temesvár, Nagyvárad, Kolozsvár), a Délvidé ken 
a belgrádi agglomerációra és Újvidékre, Hor vát or szág -
ban pedig Zágráb környékére. A nagyfokú népesség-
koncentrációval jellemezhető időszak vesztesei álta-
lá ban a falvak voltak, különösen az apró-, kisfalvas, 
pe riférikus fekvésű, sokszor határ menti területek, 
ahol a népsűrűség ezen időszak ban erőteljesen csök-
kent, a korábban főként a hegyvidékekre jellemző ala-
csony szint (40 fő/km2) alá. Ez a jelenség különösen 
feltűnő volt a Dunántúli-dombvidéken, Horvátország-
ban a szla    vóniai dombsági és Dinári-hegyvidéki terü-
leteken, a Bánság nagy részén, Erdélyben és a Parti-
umban a hegy- és dombvidéki falvakban. 

Az 1990 óta eltelt időszak
Az elmúlt három évtizedben a népesség számának csök-
kenése miatt hazánk és országunk területén a népsű-
rűség értéke is számottevően csökkent: a Kárpát-me-
dencében 95,3-ról (1990) 88,6 fő/km2-re (2020), Ma-
gyarországon 111,5-ről (1990) 105 fő/km2-re (2020). 
A csökkenés mértéke főként a gazdasági válságterüle-
teken, a hajdanában virágzó szocialista iparvidékek 
többségén, a különös mértékben elöregedett, perifé-
rikus fekvésű falusias térségekben, a háborús elván-
dorlás sújtotta régiókban volt átlag fölötti. Ilyen terü-
leteket találhatunk a Dinári-hegyvidék horvát része-
in, Nyugat-Szlavóniában, a Dunántúli-dombvidéken, 
az Alföld délkeleti részein, főként a Körösök vidékén, 
a Bánságban, az Erdélyi-szigethegységben, a Kárpátok-
ban, a nógrádi, borsodi iparvidékeken 13 . Velük szem-
ben, ott, ahol a vándorlási nyereségnek és/vagy ter-
mészetes szaporodásnak köszönhetően jelentősen nőtt 
a népesség száma, azonos mértékben emelkedett a nép-
sűrűség értéke is. Ezt figyelhettük meg a nagyvá rosok 
(pl. Budapest, Pozsony, Kassa, Nagyvárad, Ko lozs vár, 
Brassó, Nagyszeben, Temesvár, Belgrád, Újvi dék, Zág-
ráb) agglomerációiban, szomszédságában. 

Jelenleg a Kárpát-medencében egy km2-re átlago-
san 88,6, Magyarországon 105 fő jut. Az utóbbi érték 
nemzetközi viszonylatban Ausztriáéhoz, Törökorszá-
géhoz hasonló, mellyel a világon a független országok 
sorában a 78. helyet foglalja el. A Kárpát-medence or -
szágai és régiói közül Szlovákia népsűrűsége (111,3) 
haladja meg Magyarországét, míg Kárpátaljáé (98,5) 
kissé alatta marad. A déli területeken ez az érték 80-90 
közötti (Vajdaság 86,8, Pannon-Horvátország 85,5, 
Mu   ravidék 81,6). A korábban magyar, ma osztrák ha  -
tár   vi déknek számító Őrvidék egy km2-én ma mind-
össze 74, a túlnyomórészt a Kárpátokhoz tartozó, hegy- 
és domb vidéki Erdélyben átlagosan csupán 64,4 la-
kos él. A Kár pát-medencében a népesség jelentős tér -
beli koncentrációját tükrözi az a tény is, hogy a ré gió 
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17 ezer településének közel 77%-ában a népsűrűség 
értéke jóval átlag alatti, még a 80 fő/km2-t (minden 
második településen a 40 fő/km2-t) sem éri el. Az utób-
bi, különösen gyér (40 fő/km2 alatti) népsűrű ség jel-
lemzi az erdélyi települések 63%-át. Régiónkban az 
egy km2-re jutó lakosok száma különösen magas (160 

fö lötti) a települések 8,8%-ának területén. Ez a mu-
tató Kárpátalja és Szlovákia esetében kiemelkedően 
magas (21,4%, illetve 12,5%). A népsűrűség je lenlegi 
terü leti eltéréseit alapvetően a természeti környezet, 
a tör ténelmi fejlődés, a hajdani szocialista területfej-
lesztési politika, a földrajzi fekvés, közleke dés földrajzi 

helyzet határozza meg. A legcsekélyebb nép sűrűség 
továbbra is a szórványtelepüléseken, valamint a hegy- 
és dombvidékek apró- és kisfalvainak területén figyel-
hető meg 14  1 . Az átlagot jóval meghaladó népsű-
rűség a viszonylag magas termékenységű népesség 
lakta északi, északkeleti területeken, a fő- és nagyvá-
rosi agglomerá ciókban, megyeszékhelyeken, ál  talá ban 
az urbanizált térségekben, az alacsonyabb tér  színe-
ken, síkvidékeken, hegyközi medencékben, a je  len-
tősebb folyóvölgyekhez igazodó közlekedési fo lyo  sók 
övezetében. Szlovákiában jóval átlag fölötti népsűrű-
séget a nyugati területeken, elsősor ban Pozsonyban 
és környékén, a Vág és Nyitra völgyé ben, keleten Sze-
pes, Sáros, Aba új és Zemplén központi részein, jórészt 
a Poprád, Her nád, Tarca völ gyében fi gyel  hetünk meg. 
Kárpátalján meglehetősen nagy a né pes  ségkon cent rá-
ció Ungváron, Munkácson és környé kén, illetve a hely-
beli lakosság viszonylag magas ter mé keny   sége miatt 

a Felső-Tisza völgyében (külö nösen a Má ra  marosi-
me dencében), illetve Nagyszőlős és Ilosva vi  dé kén. 
Erdélyben, Partium ban és a Bánságban a né pes ség 
tömörülése főként az Alföld peremén, a me gye szék-
helyeken, a Maros Déva és Szászrégen közötti szaka-
szán, a Küküllők, a Nagy- és Kis-Szamos völ gyé   ben ki-
emelkedő mértékű. A Vaj daságban Dél-Bácska, a bel -
grádi agglomeráció terüle tén és a jelentős városok-
ban jut több mint 120 lakos egy km2-re. Horvátor szág 
pan non ré szén ugyanez mondható el a zág rábi agglo-
merációról, a hagyományosan nagy népsűrűségű északi 
területek ről (pl. Muraköz, Va  rasd vidéke, Zagorje), il-
letve a je lentősebb vidéki vá   ro sokról. A szlo véniai Mu-
ravidéken Muraszombat kör   nyékén, az auszt riai Őr-
vidéken főként északon, Sop ron nal együtt a bécsi agg-
lomeráció hoz tapadva ta   lá lunk jelentős népesség tö-
mörülést. Ma gyar or szágon a szocialista évtizedekben 
lezajlott iparosítás, majd a szub urbanizáció eredménye-
ként nagy népsűrűségi értékek figyelhetők meg Buda-
pest város régiójában 2 , a nagyvárosi térségekben, va-
lamint egyes iparvidékeken. 

Társadalom – Népességszám, népsűrűség Társadalom – Népességszám, népsűrűség

1  Hegyi tanya a gyér népességű Kárpátokban                           

2  Budapest belső kerületeiben tízezer főnél is többen laknak egy 
négyzetkilométeren                          
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